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Barokní komplex kláštera v rakouském Melku.
V areálu kláštera jsme nocovali při cyklopou   2018.



Vážené členky a členové Orla v Uherském Brodě, 

znovu po roce se k vám dostává Výroční zpráva naší organizace Orel jednota Uherský Brod 
za rok 2018. 

Tak jako se v koloběhu daného roku opakuje spousta věcí, tak je to i s činnos   naší orga-
nizace. V roce 2018 jsme v uherskobrodském Orlu dosáhli řady sportovních úspěchů, 
zorganizovali a zabezpečovali bezpočet soutěžních turnajů, a to jak v tenise, fotbalu nebo 
fl orbale, tak také pro širokou veřejnost. To vše se snažíme dělat v duchu našeho hesla: 
„Dáváme sportu smysl“. Snažíme se zapojit co největší počet dě   a mládeže bez rozdílu 
jejich výkonnos  . Mnohdy je to ob  žné. A nešlo by to bez vás členů - sportovců, trenérů, 
vedoucích družstev, funkcionářů, rodičů a brigádníků.

Z největších sportovních úspěchů bych rád zmínil vítězství našich tenistů v kategorii starší 
žactvo v soutěži Jihomoravského tenisového svazu III. třídy. Naši žáci, v konkurenci dal-
ších 6 oddílů, pouze jednou prohráli a vybojovali 1. místo. Kromě tohoto mimořádného 
úspěchu se nám dařilo také v dalších kategoriích: Baby-tenis, mladší a starší žactvo a nově 
jsme hráli také kategorii dorostenci. Výsledky jsou odrazem skvělé práce našich tenisových 
trenérů.

Již po čtvrté za sebou jsme se stali nejúspěšnější jednotou Orla v České republice v Orel-
ské fl orbalové lize (OFL). Medaili získala všechna 4 naše družstva, která se probojovala do 
Finálových turnajů. Zlatou medaili brali elévové i starší žáci, stříbro vybojovali muži a stej-
nou pozici obsadili na domácí půdě i mladší žáci.

Ve fotbalovém oddíle jsme účastnili soutěží FAČR. Žáci i mladší přípravka obsadili koneč-
ná 5. místa. Starší přípravka se umís  la na 10. místě. I zde si všichni trenéři zaslouží velké 
uznání. 

Pro naše členy organizujeme pravidelné turnaje a zápasy ve fl orbalu, fotbalu či tenisu. 
Znovu jsme pořádali turnaje pro širokou veřejnost. Ve fotbale to byl listopadový turnaj 
- tradiční Memoriál přípravek a žáků v tělocvičně gymnázia, který je pojmenovaný po na-
šem významném orelském členovi a „mučedníku za vlast“ bratru Antonínu Hrubém. Ve 
fl orbalu jsme pro veřejnost organizovali tradiční letní turnaj Gureň cup, který se opět konal 
v kategorii elévové pod širým nebem na víceúčelovém hřiš  . Vánoční fl orbalový turnaj 
(16.ročník) - O pohár starosty Orla se hrál znovu v kategorii mladší žáci. Úspěšná byla spo-
lečná akce s uherskobrodskou farnos   - Farní den s Orlem, na kterém proběhla již 13. 
rokem soutěž ve fotbalových dovednostech. V rámci této akce, jsme slavnostně otevřeli, 
nový antukový tenisový kurt s pořadovým číslem 3. Nový kurt doplnil dva stávající kurty, 
které byly zbudovány v roce 2003. V roce 2018 se nám navíc podařilo tento nový kurt na-
sví  t, což umožňuje hru i po západu slunce. 

K tradiční každoroční akci se řadí cyklopouť. Ta v roce 2018 vedla do největšího rakouské-
ho poutního místa – Mariazell. Poutě se účastnilo 142 cyklistů, což je druhé nejvyšší číslo 
účastníků v historii cyklopou  , které naše organizace pořádá od roku 2004. Reportáž, ze 
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14. ročníku, si můžete přečíst v této výroční zprávě u rubriky Cyklopouť.

Opomenout nesmíme ani náš další ročník vlastního „příměstského sportovního táboru“ 
zaměřeného na fl orbal, tenis a fotbal, který se konal od 20. do 24. srpna 2018. Tábor zazna-
menal rekordní účast 46 sportujících dě  . Mladí sportovci mohli opět využít zázemí celého 
Orelského stadionu. Více se dočtete v přehledu všech akcí.

I v roce 2018 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. 
A tuto situaci ještě zhoršilo zrušení programu č. 4 na MŠMT. 

Kromě osvětlení kurtu se nám podařilo vlastní pílí dobudovat a rozšířit tréninkové fotba-
lové hřiště i s automa  ckou závlahou, nainstalovat ochranné sítě, dále dokončit ozelenění 
areálu, vyměnit záchytné sítě na hlavním fotbalovém hřiš  , postavit další dětské hřiště 
a mnoho dalšího, které není ani na první pohled vidět. V roce 2019 bude v sousedství Or-
láku dokončen cyklo-propoj mezi sídlištěm Olšava a CPA Del  n. To jistě přinese i zvýšenou 
návštěvnost našeho areálu. V plánu máme další úpravy, které budou Orlák dále zvelebovat 
jako rodinné sportoviště.

Dosáhli jsme na řadu dotačních  tulů (ze Zlínského kraje, MŠMT – program MŮJ KLUB, 
Město Uherský Brod). Ono to  ž nepla   jenom, že něco obdržíme, ale někdo musí vymyslet 
projekt, podat správně žádost, někdo musí danou akci zrealizovat, zaúčtovat a vyúčtovat. 
Poděkování patří také všem našim 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.

Věřím, že tuto výroční zprávu si přečtou nejen naši ak  vní členové-sportovci a sympa  -
zan  , ale také členové a členky, kterým již zdravotní stav neumožňuje se ak  vně zapojit 
do sportování. A dalším generacím nechť slouží Výroční zpráva za rok 2018 jako kronika 
činnos   Orla v Uherském Brodě.

Orel v Uherském Brodě chce trvale přispívat ke kvalitnímu sportování jak našich členů, tak 
široké veřejnos   města Uherský Brod! S nadějí v úspěšný rok 2019, kdy oslavíme 110 let 
od založení Orla v Uherském Brodě i na celostátní úrovni, s naším pozdravem „Zdař Bůh“ 
- Dávejme sportu smysl. :-)

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

Rok 2018 byl pro jednotu Orel Uherský Brod stejně jako předchozí roky 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 2018 bylo naším největším přispívatelem 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 mladších žáků. Kromě toho jsme obdrželi i dotaci na provoz Orel-
ského stadionu, kdy jej zdarma využívaly jiné sportovní kluby.

V letošním roce jsme samostatně žádali Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT) o dotaci v rámci Programu MŮJ KLUB, ve kterém jsme byli úspěšní. Tato přímá 
dotace na jednotlivé sportovní kluby nahrazovala dotace, které jsme dříve získávali přes 
ústředí prostřednictvím župy.

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 a trenéry fl orbalu a na šé  renéra.

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

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

Kromě výše uvedených dotací jsme obdrželi fi nanční dary i materiální podporu ze strany 
některých fi rem a soukromých osob. V letošním roce jich bylo více – mj. od fi rem BORÁK 
DEVELOPMENT, s.r.o., Kieryk autobusová doprava, Cestovní kancelář DALIMA, Auto-Pneu 
SERVIS VELECKÝ, Spojovací materiál Stanislav Šmíd. Věřím, že na tomto poli budeme úspěš-
ní i v příš  m roce.

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 jednotě Orla vykonávaly v roce 2018 pravidelnou sportovní činnost tyto oddíly: 
FLORBAL, TENISOVÁ ŠKOLA, FOTBAL a CYKLOTURISTIKA. 

Naším největším oddílem je stále FLORBAL, který i v roce 2018 zaznamenal řadu úspěchů 
podpořených spoustou utkání v soutěžích Českého fl orbalu (ČF), tak i v Orelské fl orbalové 
lize (OFL). Součet všech utkání v roce 2018 přesahuje číslo 350 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.

Devátým rokem pokračovala činnost TENISOVÉ ŠKOLY. Sedmým rokem hrála tři naše druž-
stva (baby-tenis  , mladší a starší žactvo) také zápasy v rámci soutěže Jihomoravského teni-
sového svazu. Nově k nim v roce 2018 přibyla kategorie dorostenci. 
Zprávu sepsala vedoucí tohoto oddílu Hana Blahová.

Tře  m oddílem je FOTBAL. Všechny 4 družstva – přípravka – mladší a starší, žáci a muži 
hrála v roce 2018 zápasy okresní soutěže Fotbalové Asociace (FAČR). Výsledky a tabulky 
zde: www.ofsuh.cz.
Zprávu sestavil Tomáš Moravanský, trenér žákovských oddílů.

Dalším oddílem je CYKLOTURISTICKÝ ODDÍL. V roce 2018 jsme uspořádali 14. ročník cyklo-
poutě, který vedl v termínu od 10. do 19. srpna 2019 z Českých Budějovic do největšího ra-
kouského poutního místa Mariazel. 142 účastníků postupně zdolalo na kolech v 7 etapách 
přes 600 km dlouhou trasu: České Budějovice (start) – Vyšší Brod – Linec – Gaming – MA-
RIAZELL (cíl pou  ) – Melk – Vídeň – Břeclav (konec pou  ). Více také na www.cyklopoute.cz.
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Výčet nejdůležitějších akcí roce 2018 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). 

BŘEZEN

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

03.03. se konaly Orelské závody - Sjezdové lyžování na Stupavě. V žácích vyhrál náš člen 
Jakub Srnec.

16.03. se konal v Církevní škole ve Veselí nad Moravou župní sjezd za účas   delegátů z naší 
jednoty.

19.03. Město Uherský Brod ocenilo nejlepší sportovce za léta 2016 a 2017. Mezi oceněný-
mi byl i náš fl orbalový trenér Libor Kment.

29.03. vyhráli mladší žáci Orla UB v Bojkovicích VELIKONOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ. Nej-
lepší brankářem byla vyhlášena naše gólmanka Petra Kretková a nejlepším střelcem turna-
je se stal Jan Pavelka, autor 6 branek.

31.03. proběhl klubový turnaj v tenise - Orel Challenger ve čtyřhře. Hrálo v Polyfunkčním 
domě v Drslavicích. 

DUBEN 

21.04. Naši fl orbaloví elévové završili zlatý ha  rick! Šest nejlepších družstev z jednotli-
vých divizí se sešlo v sobotu 21. dubna 2018 v Tišnově na Finálovém turnaji elévů. Uherský 
Brod za zlatým ha  rickem vykročil hned od prvního zápasu, ve kterém porazil Vyškov 1:6. 
Ani s ostatními soupeři neměl moc slitování a s plným ziskem 15 bodů při skóre 27:3 ovládl 
fi nálový turnaj a stal se mistrem OFL pro rok 2017/2018. Nejlepšími brankářem se stal náš 
Vojtěch Pavelka. Komentář trenéra Tomáše Tvrdoně: „Podařilo se nám v této kategorii tři-
krát za sebou vyhrát tuto soutěž, což je rarita! A to zejména vzhledem k faktu, že se jedná 
o jednu z nejmladších kategorií, kdy se hráči postupně odrůstají do žáků a složení týmu 
se mění každým rokem. A tak pouze tři hráči zažili všechny zlaté turnaje. V tom letošním 
se nám dařilo zápas od zápasu naplnit to, co jsme si předsevzali. Měli jsme také skvělou 
diváckou podporu, kdy s námi cestovali rodiče a fanoušci, což klukům pomohlo v situacích, 
kdy jsme potřebovali utkání zlomit v náš prospěch. U nás nevyhráli jednotlivci, ale opravdu 
Tým, který se mohl spolehnout na skvěle chytajícího Vojtu Pavelku, který byl po zásluze 
vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Věřím, že podobné úspěchy zopakujeme i v dalších 
kategoriích fi nálových turnajů OFL.“ Vítězná sestava: Brankáři: Vojtěch Pavelka (kapitán) 
a O. Dolan. Hráči v poli: Filip Hegr, David Šmíd, Adam Tarabus, Richard Kovařík, Filip Štarha, 
Zdeněk Jurásek, Ondřej Miko, Antonín Tvrdoň, Adam Vystrčil, Radim Dubrava, Jan Zahálka 
a Šimon Synčák. Trenéři: Tomáš Tvrdoň a Jaroslav Šmíd.
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28. 04. se konal v Pi  ně za účas   našich členů turis  cký pochod Pitěnský škrpál.

28. a 29.04. Uh. Brod získal historicky první  tul ve starších žácích! Dolní Bojanovice 
hos  ly o posedné dubnovém víkendu Finálový turnaj starších žáků. Osm nejlepších druž-
stev z jednotlivých divizí bylo rozděleno do dvou skupin. Skupinu A vyhrál bez ztráty bodu 
Uherský Brod. Vítězové skupin prošli do semifi nále po hladkých výhrách. Brod si poradil 
ve čtvr  inále e Židenicemi 13:0 a v semifi nále s Aligators, kteří nemohli v malém počtu 
hráčů Broďanům vůbec. Celkové skóre utkání 18:2 posunulo hráče Brodu do fi nále. Finále 
přineslo pěkný fl orbal, ve kterém Uherský Brod tahal za delší konec. Vedení 6:1 se sice 
několik minut před koncem smrsklo na 6:3, ale i to bohatě stačilo k tomu, aby se Uherský 
Brod stal poprvé v historii OFL mistrem v kategorii starších žáků. Nejlepším obráncem se 
stal náš Ladislav Knap. Vítězná sestava: Brankáři: P. Kmentová, A. Salinger, J. Vrba. Hráči 
v poli: A. Šmíd, T. Řihák (kapitán), L. Knap, M. Malůš, M. Krpálek, J. Pavelka, T. Malaska, D. 
Šmilauer, F. Tvrdoň, M. Christov. Trenéři: T. Řihák a J. Šmíd. Pohled na turnaj okem trenéra 
Tomáše Řiháka: „Dosáhli velmi cenné úspěchu. Před turnajem jsme chtěli postoupit do bojů 
o medaile, neboť jsme si byli vědomi skutečnos  , že jsme se na Finálový turnaj kvalifi ko-
vali až v poslední možný termín. Kluci předvedli ve všech zápasech perfektní výkon. Měli 
jsme široký kádr 10 vyrovnaných hráčů, což se projevilo s postupujícími boji dvoudenního 
klání, neboť nám síly nedocházely, ale naopak, jak v semifi nále, tak ve fi nále, jsme udávali 
prak  cky celou dobu tempo hry. Je to poprvé, za 11. ročníků OFL, kdy naše jednota Orla 
z Uherského Brodu tuto kategorii vyhrála. A tuto kategorii starších žáků. Chtěl bych poděko-
vat všem, kteří nás jeli povzbudit, také pořadatelům z Dolních Bojanovic, kteří jako obvykle 
vytvořili perfektní podmínky pro turnaj Orelské ligy, jsou z nás nejenom soupeři, ale také 
přátelé v rámci naší velké orelské rodiny.“

KVĚTEN

01.05. MLADŠÍ ŽÁCI PO ROCE OPĚT V ORELSKÉ LIZE STŘÍBRNÍ! Mladí Broďané přišli o cel-
kové vítězství až ve fi nálových nájezdech! Uherský Brod vyhrál skupinu B a dlouho to vypa-
dalo i ve čtvr  inále na jasnou záležitost. Brod vedl 4:0 a mířil za jasným postupem. Šlapani-
ce se ovšem nevzdaly a třemi brankami snížili. Domácí těsnou výhru v drama  ckém závěru 
uhájili a postoupili do semifi nále. V prvním semifi nále si Uherský Brod lehce poradil s Oleš-
nicí, vyhrál 9:0. Opakování loňského fi nále mezi Gepardy a Brodem mělo trošku jiný vývoj. 
Brod šel dvakrát do vedení, ale Gepardům se povedlo dvakrát srovnat. Po řádné hrací době 
byl stav 2:2. Prodloužení nerozhodlo a početné publikum se mohlo těšit na nájezdy. V nich 
se dařilo lépe Gepardům DDM Helceletka Brno, kteří po roce obhájili  tul mistra OFL pro 
rok 2017/2018. Uherský Brod bral na domácím turnaji druhé místo. Nejlepším útočníkem 
turnaje byl vyhlášen náš Filip Hegr. Pohled na turnaj okem trenéra Jaroslava Šmída: „Vrcho-
lem letošní sezóny pro naše mladší žáky byl domácí fi nálový turnaj OFL pro rok 2017/2018. 
A byl to vrchol se vším všudy. A to i díky tomu, že jsme hráli na domácí půdě. Řada utkání 
byla vyrovnaných. Na úvod nás čekal výběr Aligátorů, složený výhradně z děvčat, které 
v turnaji potrápily nejen nás, ale také řadu dalších chlapeckých týmů. I proto se vítězství 
2:0 na úvod počítalo jako dobrý start. Ve druhém utkání pro   Adamovu jsme zcela zaspali 
úvod, když jsme po 65 vteřinách prohrávali 0:3! O to víc nás nakopl do dalších bojů konečný 
obrat ve skóre na 5:3. Na závěr soubojů ve skupinách nás čekal obhájce loňského prvenství, 
Gepardi Brno. Utkání bylo velmi vyrovnané, avšak z naší strany rozhodla větší vůle po ví-
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tězství. 3 výhry ze skupiny nám přinesly papírově lehčího soupeře pro čtvr  inálové play-off  
- Šlapanice. Roli favorita se nám také po většinu utkání dařilo naplňovat, avšak v závěru 
soupeř třikrát udeřil, a když jsme neproměnili další šance, byli jsme nuceni se v samotné 
koncovce strachovat o výhru. Tak jak jsme se trápili v koncovce se Šlapanicemi, o to více 
se nám dařilo v semifi nále s Olešnicí. Raketový start nám dodal patřičný klid a utkání jsme 
s přehledem dovedli do vítězného konce. Ve fi nále nás čekali opět „staří znání“ brněnš   Ge-
pardi. Ve skvělé atmosféře, kdy se férově fandilo z obou stran, jsme byli kousek od vítězství 
jak v normální hrací době, tak i v prodloužení, bohužel jsme nabízené šance nevyužili. A sa-
mostatné nájezdy už byly loterií. Rovněž se potvrdilo, že Brno mělo nejlepšího i největšího 
J brankáře turnaje. Přes prohru na nájezdy 2:3 však musíme být s výkonem všech hráčů 
spokojeni. Obhájili jsme loňské 2. místo a za poslední tři sezóny máme z OFL na kontě dvě 
stříbra a jedno zlato. Chtěl bych podělovat všem, kteří pomohli zorganizovat tento turnaj, 
hráčům na skvělé výkony, divákům, rodičům a všem, kteří nám fandili. Během sezóny se 
z Vás stala skvělá parta, která dokáže táhnout za jeden provaz a věřím, že podobné úspěchy 
zopakujeme i v dalších ročnících.“ Stříbrná sestava: Brankáři: P. Kretková, J. Vrba, O. Ma-
chalík. Hráči v poli: F. Tvrdoň (kapitán), J. Zábojník, M. Christov, D. Novák, F. Hegr, D. Šmíd, 
V. Dolan, A. Tarabus, D. Velecký, V. Machalík, P. Kroča, Z. Hrubošová, A. Tvrdoň. Trenéři: J. 
Šmíd, T. Řihák a T. Tvrdoň.

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

19. a 20.05. Muži v OFL po roce opět stříbrní! Znovu po roce vybojovali muži na Finálovém 
turnaji Orelské fl orbalové ligy, který se tentokrát hrál v Dolních Bojanovicích, stříbrné me-
daile. Za poslední 4 ročníky tak mají svěřenci trenéra Kmenta na kontě 1 zlato a 3 stříbra. 
Poslední turnaj jedenácté sezóny OFL patřil o víkendu 19. - 20. 5. 2018 mužům v Dolních 
Bojanovicích. Skupinu A vyhrál Uherský Brod s plným počtem 9 bodů. Ve čtvr  inále ví-
těz skupiny A Uh. Brod přehrál Sokol Hodonín 6:2. Výsledek byl však dlouho vyrovnaný 
a Brod se více prosadil až v poslední tře  ně zápasu. V semifi nále porazil Uherský Brod Val. 
Klobouky 6:3 a postoupil do tře  ho fi nále v řadě. Zápas o bronz se změnil v přestřelku. 
Finále nabídlo opatrnější podívanou, ve které dlouho tahal za delší konec provazu Uherský 
Brod. Domácí si vzali tři minuty před koncem oddechový čas, a krátce po něm dvakrát 
udeřili, a otočili výsledek z 2:3 na 4:3. Brodu se i přes závěrečný tlak vyrovnat nepodařilo, 
a proto  tul mistra OFL pro rok 2017/18 získala domácí jednota Dolní Bojanovice. Uherský 
Brod obsadil již po tře   v řadě druhé místo. Nejlepším obráncem turnaje se stal náš Mi-
chal Kundrata. Stříbrná sestava: Gólmani: J. Ručka a E. HauerlandHráči v poli: M. Suchánek 
(kapitán), M. Kundrata, P. Pražan, T. Plaček, M. Koníček, R. Jílek, M. Kment, M. Kelíšek, 
O. Bartoš, M. Chovanec, R. Brnula. Trenér: L. Kment. Slovo trenéra Libora Kmenta: „Před 
samotným turnajem bychom 2. místo vzali bez říkání. Nakonec jsme skončili jako na před-
chozích třech ročnících těšně pod vrcholem. V turnaji jsme tak ztra  li body až v samotném 
fi nálovém zápase pro   domácím Dolním Bojanovicím. I když jsme v utkání několikrát vedli 
a to ještě i těšně před koncem normální hrací doby, nepodařilo se nám dobře rozehrané 
utkání dokonce a získat vytoužené zlato. Tímto bych chtěl také Bojanovicím poblahopřát. 
S hráči v jejich kádru se pravidelně potkáváme na fi nálových turnajích v různých kategoriích 
a vždy jsou to férová a čestná utkání. S celkovým naším výkonem jsem spokojený, a to co do 
výsledku i herního projevu. Pochválit musím i mladíky v naší sestavě. Znovu jsme do sestavy 
zapojili juniory i dorostence, kteří byli platnými hráči sestavy a to nejen v tomto turnaji, ale 
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po celou sezónu.“ 

ČERVEN 

23.06. uspořádali naši fl orbalis   na víceúčelovém hřiš   na Orelském stadionu 10. ročník 
fl orbalového turnaje GUREŇ CUP, který se znovu hrál pod patronací uherskobrodského 
rodáka a bývalého hráče NHL Miloslava Gureně. Podruhé se turnaj hrál v kategorii elévů 
a naši mladí fl orbalisté ho opět vyhráli. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen náš Voj-
těch Pavelka.

24.06. uspořádal Orel UB společně s uherskobrodskou farnos   na Orelském stadionu 13. 
ročník sportovního odpoledne určeného pro celou rodinu. Farní den s Orlem. Orel zno-
vu spojil síly s uherskobrodskou farnos  , a i přes nestálé počasí, nakonec vše vyšlo. Na 
Orlák dorazila velmi pěkná návštěva, pro kterou byl připraven bohatý sportovně–kulturní 
program. Součás   programu bylo také slavnostní otevření nového antukového tenisového 
kurtu, který doplnil dva stávající kurty. Mladí sportovci soutěžili tradičně ve fotbalových 
dovednostech a v soutěžích, které připravilo Centrum pro rodinu. Ve fotbale se soutěžilo 
v sedmi disciplínách, mj. slalomu s míčem, střelbě pokutových kopů, tappingu či člunko-
vém běhu. V přípravce vyhrál Jakub Jurča se ziskem 732 bodů, na druhém místě skončil 
stejně jako v loňském ročníku Petr Bulejko a na místě tře  m Josef Guriča. Ve starší kategorii 
chlapců si vítězství „vykopal“ Michal Bulejko. Hned za ním skončil William Urbanec, tře   
místo obsadil Tobiáš Š. Lekeš. V kategorii děvčat zvítězila Markéta Prajzová, stříbro patří 
Klárce Dubské a bronzovou medaili získala Nelly Urbancová. Celkem soutěžilo 77 chlapců 
a děvčat. Z každé kategorie postoupilo 5 nejlepších do fi nálového kola, které se po sléze 
uskutečnilo na fotbalovém hřiš   na Velehradě ve středu 4. července 2018 v rámci Dnů 
lidí dobré vůle. Zde mladé sportovce oceňoval patron akce, „fotbalový kouzelník s míčem“ 
Antonín Panenka. V bohatém programu nebyla nouze ani o kulturu v podobě hudebního 
vystoupení kapely MONEYBAND. Pro ty úplně nejmenší bylo připraveno dětské hřiště, ská-
kací hrad a trampolína. Zájemci mohli vyzkoušet své umění taktéž na antukových teniso-
vých kurtech.

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 potřinácté OREL. Na fotbalovém hřiš   na Velehradě povzbuzoval a hod-
no  l mladé sportovce internacionál Antonín Panenka. A vidět byli také postoupivší ze zá-
kladního kola, které se konalo v neděli 24. června 2018 na Orelském stadionu v Uherském 
Brodě. V kategorii mladších chlapců skončil na 2. místě Petr Bulejko, v kategorii starších 
žáků se umís  l jeho bratr Michael Bulejko také na 2. místě a William Urbanec získal 3. 
místo.

06.07. se konal nultý ročník cyklopoutě pod názvem Uherskobrodský Železný cyklopout-
ník 2018.

21.07. se na víceúčelovém hřiš   na Orelském stadionu konal první ročník hokejbalového 
turnaje Summer classic. Turnaje se účastnilo celkem 12 týmů. 
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SRPEN

10.–19.08. Cyklopouť z Českých Budějovic do Mariazell. I v roce 2018 se vydalo přes 140 
cyklistů z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska i Rakouska na pouť do Mariazell. Pro start sa-
motné cyklopoutě vybrali organizátoři České Budějovice, kde sídlí tamní jednota Orla. Po 
sobotním slavnostním startu z jihočeské metropole se vydali poutníci na první „zahřívací“ 
etapu do Vyššího Brodu. Právě Vyšší Brod je partnerských městem Uherského Brodu a to 
v rámci propojení všech Brodů v naší republice. Z Vyššího Brodu zavedla 2. etapa poutníky 
již do Rakouska, do Linice. Odtud se pak vydali na 3. etapu do Gamingu. V průběhu této 
etapy navš  vili i koncentrační tábor Mauthausen, kde byl mj. nacisty umučen významný 
člen uherskobrodského Orla Antonín Hrubý. Z Gamingu již poutníci vystoupali do Mariazell, 
kde je ve středu čekal volný den s účastní na hlavní poutní slavnos  . Z Mariazell se pak 
vydali do barokní perly Rakouska – kláštera v Melku. Z Melku následovala nejdelší etapa 
(110 km) do Vídně, kde měli cyklisté druhý volný den. Pouť pak zakončili v Břeclavi, odkud 
se pak rozjeli do svých domovů.

19.08. se konala na Svatém Hostýně tradiční Orelská pouť za účas   našich členů. Právě 
před 70. lety proběhla poslední velké akce Orla před jeho defi ni  vní likvidací komunisty. 
Tehdy se pou   zúčastnily dese   síce orlů a přerostla v jednu z největších pro  komunis  c-
kých demonstrací. Komunisté v reakci na ni urychlili již započatou likvidaci Orla, a uspořá-
dali sérii vykonstruovaných procesů pro   vrcholným představitelům Orla, organizátorům 
a některým účastníkům akce i pro   řadovým orlům. V letech 1948–1953 byly v tzv. orel-
ských procesech odsouzeny do vězení asi dvě stovky osob a další byli posláni bez soudu do 
PTP nebo TNP.

20.–24.08. se na Orelském stadionu v Uherském Brodě uskutečnil Sportovní příměstský 
tábor na Orelském stadionu zaměřený na fl orbal, tenis a fotbal, kterého se zúčastnilo re-
kordních 46 mladých sportovců. Ti prožili pod vedením zkušených trenérů týden intenziv-
ních tréninků tenisu, fotbalu a fl orbalu. V odpoledních hodinách pak následně probíhalo 
střídání sportů, kdy si vyzkoušeli sporty svých vrstevníků. Po náročném sportovním vypě   
jsme měli možnost regenerace v blízkém Centru Pohybových Ak  vit - Del  n. V polovině 
týdne jsme navš  vili planetárium a nechali se unášet tajemným prostorem vesmíru za pů-
sobivého vyprávění Ing. Ros  slava Rajchla. Dalším zpestřením programu byl silový trénink 
pod vedením zkušené instruktorky. V průběhu celého tábora plnily dě   Víceboj táborových 
dovednos  . Mezi sedmi úkoly byly sportovní dovednos  , jako jsou běh, sed leh, běh do 
svahu, skok z místa. Další úkoly byly zaměřeny na jemnou motoriku, postřeh při hledání 
čísel nebo skládání Tangramu. Po celý týden se výkony z víceboje zapisovaly a v závěru 
týdne byli vyhodnoceni   nejlepší, kteří dostali drobné odměny. Všichni účastníci tábora si 
na závěr odnesli medaile a pamětní diplom se společnou fotografi í. Velké díky patří orga-
nizátorům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu tábora, Charitě 
Uherské Brod, která nám dodávala výborné obědy.

ZÁŘÍ

01.09. první zářijový den, se na antukových kurtech Orelského stadionu konal 2. ročník 
tenisového turnaje čtyřher, Orel Challenger 2018 - SUMMER. 
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21.09. se konal v Uherském Brodě další ročník výstavy BrodEXPO. Mezi vystavovateli a svou 
činnos   do bohatého programu přispěl také Orel Uherský Brod. Venku před Kulturním do-
mem bylo připraveno minihřiště na fl orbal, kde si zájemci mohli vyzkoušet své sportovní 
dovednos   - střelbu na klasického i auto-brankáře, a také soutěž o nejtvrdší fl orbalovou 
ránu dne, kde měřič rychlos   poskytnul údaj o rychlos   střely.

ŘÍJEN

26. – 29.10. se ve Veselí nad Moravou konala AFTER party cyklopoutě, které se účastnilo 
45 účastníků. Na programu byl výšlap na blatnickou Horu sv. Antonína, promítání fotek 
z cyklopou   do Mariazell, či prohlídka místního kostela.

28.10. Na Orláku proběhl 3. ročník ORELSKÉHO GULÁŠOVÁNÍ.

LISTOPAD

24.11. 9. ročník halového fotbalového turnaje přípravek a žáků, který se znovu hrál jako 
Memoriál Antonína Hrubého. Oba naše týmy přípravky i žáků dosáhly na medailové umís-
tění.

PROSINEC

28.12. poslední akci roku 2018 byl 16. 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 znovu v kategorii mladších žáků. Naši žáci obsadili 2. 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   ve věku šest až sedmnáct let. Tréninky probíhají v letní sezoně na antukových kurtech 
v areálu Orelského stadionu a po dobu zimní sezony v tělocvičnách a sportovních halách 
v Uherském Brodě a jeho přilehlém okolí. Tenisová škola má dva zkušené trenéry, kteří se 
sami ak  vně zapojují do turnajů a reprezentace klubu.

Jedním z velkých úspěchů je vybudování dlouho očekávaného tře  ho tenisového kurtu, 
který jsme slavnostně otevřeli v měsíci červnu. Tře   tenisový kurt je ve velmi vysoké kvalitě 
a hlavně nám časově zabezpečil větší rozpě   tréninků pro naše tenisové hráče.

V měsících duben až červen jsme se, již jako každoročně, přihlásili do soutěží družstev pořá-
daných Českým tenisovým svazem. Tentokrát byli přihlášení baby-tenis  , mladší žáci, starší 
žáci a díky novému tře  mu kurtu i dorost. Baby-tenis   obsadili konečné 4. místo z osmi 
klubů, mladší žáci rovněž 4. místo z osmi klubů. Starší žáci byli velkým překvapením, proto-
že po celou dobu mistrovských utkání pouze jednou prohráli, a proto se dostali na 1. místo 
v tabulce. Nechali tak za sebou kluby jako Napajedla, Strážnice, Sokol UB, Kyjov, Lanžhot 
B a Slovácko C. Starší žáci tak díky svému výkonu dostali šanci postoupit do II. třídy. Je 
nutnos   zmínit i hráče dorostu. Jelikož jsme se do dorostu přihlašovali poprvé, tato sezona 
sloužila spíše k seznamování s dorosteneckým tenisem.

Náplní během roku nejsou jen tréninky nebo soutěže družstev, ale taktéž turnaje v rámci 
klubu. Na rozhraní mezi roky 2017 a 2018 se odehrál turnaj mladších žáků „Tenista roku 
2018“, kde porovnávalo síly deset hráčů klubu. V březnu se pak odehrál zcela první turnaj 
„Orel Challenger“, který je ojedinělý  m, že zde hrají smíšenou čtyřhru jak dívky, tak chlapci 
různých věkových kategorií. Pořadí se losuje a každý má možnost si zahrát čtyřhru s kaž-
dým. Pohár je tedy putovní a Orel Challenger se opakuje vždy v zimě a v létě.

Jméno našeho klubu je rovněž vidět i na tenisových soutěžích jednotlivců pořádaných Čes-
kým tenisovým svazem. Klub Orel jednota Uherský Brod ak  vně reprezentují tenis   Šimon 
Bartoš a Monika Mihlová. Šimon Bartoš si mezi svoje úspěchy připsal II. místo ve čtyřhře 
v kategorii starších žáků v Tenis-Slovácko ve Starém Městě. Monika Mihlová vybojovala 
mimo jiné 3. místo v jednotlivcích v kategorii mladší žáci ve Strážnici. 

Velké poděkování patří našim trenérům Mar  nu Smetanovi a Ros  slavu Mihelovi za na-
sazení při práci s dětmi, trpělivos   při trénincích a organizaci turnajů. Rovněž směřujeme 
poděkování rodičům, při dopravě hráčů na turnaje.

Všem našim tenistům přejeme hodně tenisových úspěchů a hlavně radost ze hry. 

Hana Blahová,
vedoucí oddílu tenisu

Tenis
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Zhodnocení sezóny našich tenisových družstev 

Soutěže smíšených družstev 2018

Věková kategorie: BABY-TENIS

Již druhým rokem se zúčastnili naši babytenisté soutěží smíšených družstev, tentokrát pod 
vedením kapitána Davida Karbana. Tým byl složen z hráčů Tomáš Doležálek, Aneta Kar-
banová, Matěj Mahdal a Amalia Nicolardi. V celkovém hodnocení z celkem 8 týmů, naši 
baby-tenisté obsadili krásné 4. místo s pozi  vní bilancí 4 výher a 3 porážek, po výhrách 
nad Slovanem Hodonínem, Slováckem B., NTC Kyjovem a Tenisovým klubem Bzenec. Všem 
dětem a kapitánovi gratulujeme k výborným výsledkům.

Kolo Datum Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry

2 13.5.2018 Slovan Hodonín Orel Uherský Brod 0:6 0:6 5:36

4 20.5.2018
Orel Uherský Brod TENIS SLOVÁCKO 3:3 3:3 31:29

Orel Uherský Brod NTC Kyjov 6:0 6:0 36:4

6 3.6.2018
Tenisový klub Vnorovy Orel Uherský Brod 5:1 5:1 36:23

TENIS SLOVÁCKO Orel Uherský Brod 6:0 6:0 36:8

8 10.6.2018
Orel Uherský Brod Tenisový klub Bzenec 5:1 5:1 36:18

LTC Hodonín Orel Uherský Brod 5:1 5:1 36:18

Tabulka skupiny

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce

1 TENIS SLOVÁCKO A 7 0 40:2 40:2 248:77 14

2 Tenisový klub Vnorovy 6 1 33:9 33:9 229:118 13

3 LTC Hodonín 5 2 25:17 25:17 183:143 12

4 Orel Uherský Brod 4 3 22:20 22:20 183:181 10

5 TENIS SLOVÁCKO 3 3 17:19 17:19 152:146 9

6 Tenisový klub Bzenec 2 4 13:23 13:23 122:159 8

7 NTC Kyjov 1 6 9:33 9:33 106:217 8

8 Slovan Hodonín 0 7 3:39 3:39 59:241 7

Věková kategorie: MLADŠÍ ŽACTVO

Mladší žáci letos nastoupili v poměrně silném složení. V loňské sezóně většina z nich zažila 
premiéru v soutěžích družstev a toto byla pro ně tedy druhá sezóna.

Jako kapitán vedl družstvo Mar  n Smetana, který očekával vyrovnané souboje s ostatními 
týmy. 

Hned první dva turnaje naši žáci vyhráli. Se Strážnicí to bylo hodně těsné, se Slováckem 
již přesvědčivé vítězství. Poté následoval souboj s jednoznačným favoritem soutěže – se 
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Zlínem, který i pro   nám potvrdil roli fa-
vorita. Úspěšně jim vzdoroval jen Adam 
Tarabus, který si poté pravém odnesl oce-
nění za nejužitečnějšího hráče sezóny. Vel-
mi zajímavé bylo taky derby s SK Uherský 
Brod, kdy se soupeř nezachoval vůbec 
v duchu fair play a několikrát vědomě po-
rušil pravidla pro nasazování hráčů v sou-
těžích družstev. Potvrdilo se tedy pravidlo, 
že s poc  vos   nejdál dojdeš a vyhráli jsme 
6:3. 

Na závěr sezóny se poté bohužel podepsa-
la výrazná absence klíčových hráčů, kdy 
chyběli Kuba Srnec a Tomáš Hruboš. Cel-
kově se naši žáci umístnili ve středu tabul-
ky (na 4 místě z 8), což je krásný výsledek. 
Hráče, kteří se účastnili turnajů, je třeba 
pochválit za velmi svědomitý přístup. Tým mladších žáků má velmi širokou základnu hráčů 
a neustále je doplňován mladšími tenisty.

Výsledky zápasů

Kolo Datum Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry

1 29.4.2018 Orel Uherský Brod TJ Jiskra Strážnice 5:4 11:8 86:61

2 6.5.2018 TENIS SLOVÁCKO B Orel Uherský Brod 2:7 4:14 57:93

3 20.5.2018 TK Zlín C Orel Uherský Brod 7:2 14:4 101:44

4 27.5.2018 Orel Uherský Brod SK Uherský Brod 6:3 12:6 79:44

5 10.6.2018 TK Fatra Napajedla Orel Uherský Brod 6:3 12:6 91:47

6 17.6.2018 Orel Uherský Brod Tenisový klub Bzenec 4:5 8:11 78:82

7 24.6.2018 TK Kyjov Orel Uherský Brod 7:2 14:5 93:50

Konečná tabulka

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce

1 TK Zlín C 7 0 52:11 105:26 736:339 14

2 TK Fatra Napajedla 6 1 50:13 100:29 689:370 13

3 Tenisový klub Bzenec 5 2 33:30 70:62 538:527 12

4 Orel Uherský Brod 3 4 29:34 60:69 477:529 10

5 TK Kyjov 3 4 26:37 56:77 463:577 10

6 TJ Jiskra Strážnice 2 5 27:36 55:77 477:560 9

7 TENIS SLOVÁCKO B 2 5 15:48 32:98 383:659 9

8 SK Uherský Brod 0 7 20:43 45:85 405:607 7
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Věková kategorie: STARŠÍ ŽACTVO

Poslední dubnovou sobotu odstartoval dvouměsíční maraton tenisových smíšených druž-
stev starších žáků mezi sportovními kluby. Naše družstvo starších žáků, jenž hrálo III. třídu 
v jihomoravském kraji, bylo rozlosováno do tabulky k týmům TJ Sokol UB, TK Fatra Napa-
jedla, TJ Jiskra Strážnice, TK Kyjov, Sokol Lanžhot B a Tenis Slovácko C. Do základní sestavy 
Orla byli nominováni hráči Šimon Bartoš, Josef Mikláš, William Urbanec, Honza Slunečka 
a děvčata Karolína Mitanová s Monikou Mihlovou. Tým byl doplněn o několik náhradníků, 
mezi něž patřili například Adam Tarabus, Michal Javor 
nebo Markéta Smýkalová. Po vyrovnaných a přede-
vším konzistentních výkonech naše družstvo vyhrálo 
celkem 5 z 6 utkání, přemožitele jsme našli v družstvu 
TK Fatra Napajedla, se kterými jsme prohráli těsně 4:5 
na zápasy. Vzhledem k velké vyrovnanos   předních 
týmů tabulky se i přes jednu prohru podařilo našemu 
týmu průlomového výsledku našeho tenisového oddí-
lu - umís  t se na 1. místě v tabulce a vyhrát skupinu!! 
Za to patří všem, kteří se o tento úspěch podíleli vel-
ký dík. Jmenovitě kapitánu družstva Rosťovi Mihelovi, 
všem hráčům, kteří se rvali o každý bod a byli vždy 
připraveni nastoupit a reprezentovat. Speciální uznání 
patří hráčům Šimonovi Bartošovi a Karolíně Mitanové, 
kteří vyhráli všechny zápasy ve dvouhře, Šimon Bartoš 
dokonce udržel neporazitelnost i ve čtyřhře. 

Kolo Datum Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry

1 28.4.2018 TK Kyjov Orel Uherský Brod 3:6 8:13 82:96

2 5.5.2018 Orel Uherský Brod TJ Jiskra Strážnice 5:4 10:9 80:87

4 26.5.2018 TK Fatra Napajedla Orel Uherský Brod 5:4 10:8 79:60

5 9.6.2018 Orel Uherský Brod Sokol Lanžhot B 6:3 13:6 92:69

6 16.6.2018 TJ Sokol Uherský Brod Orel Uherský Brod 1:8 3:16 42:100

7 23.6.2018 Orel Uherský Brod TENIS SLOVÁCKO C 8:1 16:2 104:39

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce

1 Orel Uherský Brod 5 1 37:17 76:38 532:398 11

2 TK Fatra Napajedla 5 1 36:18 77:42 570:393 11

3 TJ Jiskra Strážnice 5 1 35:19 74:41 552:377 11

4 TJ Sokol Uherský Brod 3 3 31:23 68:52 523:482 9

5 TK Kyjov 2 4 25:29 55:62 476:454 8

6 Sokol Lanžhot B 1 5 16:38 36:79 342:554 7

7 TENIS SLOVÁCKO C 0 6 9:45 21:93 305:642 5
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Věková kategorie: DOROST

Prvním rokem se zúčastnili soutěží smíšených družstev taky dorostenci. Již od samotné-
ho začátku byl tým dorostenců značně oslaben o jedničku a hlavní oporu týmu – Adama 
Blahu, který kvůli zdravotním problémům musel letošní mistrovské zápasy vynechat. Hlav-
ní sestava pod vedením kapitánky Hanky Blahové a zástupce Karla Mikulce byla složena 
z hráčů Šimon Bartoš, Josef Mikláš, Antonín Tesařík, Filip Janík, Nela Mikulcová a Adéla 
Vintrová. Družstvo se utkalo s celkem 5 týmy. Přes již zmíněnou absenci Adama Blahy, si 
hráči vybírali „nováčkovskou“ daň a obsadili poslední místo v tabulce. Všechna utkání však 
jednoznačná nebyla. Například hned první utkání pro   TK Bystřici p.H. B jsme prohráli těs-
ně 4:5. Vyzvednout musíme především výkony Nely Mikulcové, která u nás hostovala z TK 
Zlín. V celkovém součtu vyhrála ve dvouhře 4 z 5 utkání. 

Výsledky utkání dorostenců

Kolo Datum Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry

1 6.5.2018 Orel Uherský Brod TK Bystřice p.H. B 4:5 8:10 75:86

2 20.5.2018 TK Vyškov Orel Uherský Brod 8:1 16:2 102:44

3 27.5.2018 Orel Uherský Brod SK Zlín-Mladcová 2:7 4:16 52:112

4 10.6.2018 TC Austerlitz Orel Uherský Brod 7:2 14:4 94:45

5 17.6.2018 Orel Uherský Brod TK Zlín B 0:9 1:18 15:109

Konečná tabulka dorostenců - 28. III.TŘÍDA sk. ED
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Fotbal

Fotbalový rok 2018 naše týmy přípravek (mladší a starší) a žáků zahájily tréninky v tělocvič-
ně Gymnázia a následně účas   na halových turnajích v Drslavicích.

Jarní soutěže Okresního fotbalového svazu (OFS) Uherské Hradiště přípravek žáků jsme 
odehráli se c  . Naše týmy se veskrze umís  ly ve středech tabulek celkového umístění. Žáci 
obsadili konečné 5. místo s 32 body a skóre 119:35. A to se dlouho drželi na medailových 
pozicích. Nejlepšími střelci týmu byli Ondra Dubský, autor 23 gólů, Matěj Dubský 16 gólů 
a Vašek Zahálka 12 gólů. Mladší přípravka skončila na krásném 5. místě se 40 body a skóre 
169:131. Neuvěřitelných 90 gólů vstřelil Petr Bulejko a stal se nejlepším střelcem soutěže. 
Dalších 24 gólů přidal Patrik Chvíla a 16 gólů dal Ladislav Johaník. Starší přípravka se umís-
 la na 10. místě s 13 body a vstřelila 99 gólů (Šmíd Vojtěch 36, Soukeník Matyas 21, Kunčík 

Jan 10). „B“ tým přípravky získal na 9. místě 28 bodů se skóre 134:163.

Koncem června byla součás   Farního dne s Orlem sou-
těž ve Fotbalových dovednostech s nominacemi na ce-
lorepublikové fi nále na Velehradě. I tam byli naši hráči 
hodně vidět. V kategorii mladších chlapců skončil na 2. 
místě Petr Bulejko, v kategorii starších žáků se umís  l 
jeho bratr Michael Bulejko také na 2. místě a William 
Urbanec získal 3. místo! 

Do podzimní sezony jsme vstoupili s několika změnami. Hlavním trenérem žáků se stal 
Michal Řezníček, který na jaro dělal asistenta. Tomáš Moravanský se přesunul k mladší 
kategorii, kde vedl přípravku společně s Josefem Chovancem. Zároveň jsme do soutěží OFS 
přihlásili jen jeden tým přípravky a jeden tým žáků. Podzimní čás   skončil tým žáků na 
6. místě s 14 body a skóre 43:24. Nejlepší střelci: Michael Bulejko 12 gólů, Viktor Santo 
Marino 7 gólů, Tomáš Duřil a Matěj Dubský 6 gólů. Přípravka by se v tabulce pohybovala 
také zhruba ve středu. Nově však OFS u této kategorie nezveřejňoval konečné výsledky ani 
tabulky. Nejlepší střelci přípravky: Petr Bulejko 24 gólů, Jan Kunčík 19 gólů, David Kubáník 
18 gólů.

V závěru listopadu jsme pořádali již 9. ročník fotbalového halo-
vého turnaje Memoriál Antonína Hrubého. Oba naše týmy do-
sáhly na medailové umístění.

„Ukončení“ sezony proběhlo v kabinách na Orláku s tradičním 
stolním fotbálkem a ping-pongem a samozřejmě s občerstve-
ním a krátkým hodnocením uplynulé sezony.

Velké poděkování za celou sezónu náleží trenérům (Josef Cho-
vanec, Michal Řezníček, Milan Maršálek a Tomáš Moravanský), rodičům za pomoc s odvo-
zem, trénováním ale i pomocí s organizací turnaje a sháněním sponzorů. Díky :-)

 Ing. Tomáš Moravanský,
 trenér 
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I v roce 2018 bojovaly naše týmy o body do tabulek ve dvou soutěžích - pod hlavičkou 
Českého fl orbalu (ČF) i Orelské fl orbalové ligy (OFL). Obě soutěže kopírují, co do časového 
rozvržení, klasický školní rok. Zprávu o hodnocení roku 2018 je třeba opět rozdělit na dvě 
čás  . Ta úvodní, hodno   druhou polovinu sezóny 2017/18, a ta druhá, první část té sou-
časné sezóny (2018/19). 

K 31.12.2018 jsme měli v pravidelných soutěžích Českého fl orbalu (ČF) 10 družstev a 4 
týmy máme v Orelské fl orbalové lize (OFL). Co do počtu družstev patříme ve Zlínském kraji 
k největším fl orbalovým oddílům. Kdybychom se zaměřili jenom na rok 2018, tak v něm 
všechna naše družstva dohromady (v soutěžích ČF i OFL) sehrála 361 soutěžních utkání! 
Mnohdy se stává, že v jeden hrací den hrají i 4 a více našich družstev. 

V soutěžích Českého fl orbalu máme čtvrtým rokem 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 (znovu po roce) náš oddíl přihlásit do projektu „Florbalový manažer“, 
který vypsal Český fl orbal. 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 manažera pro sezónu 2018/19. V soutěžích ČF po 
letech, kdy jsme dosáhli na řadu úspěchů, se projevil odchod kvalitních hráčů do vyšších 
soutěží, kdy řada z nich nastupuje v nejvyšší české fl orbalové soutěži, Superlize. Naši hráči 
se rovněž účastní výběrových tréninků Zlínského kraje ČF v kategoriích mladších i starších 
žáků, žákyň a dorostenek.

V Orelské fl orbalové lize, která je specifi cká  m, že se hraje, na rozdíl od soutěží ČF, systé-
mem, jsme měli zastoupení v elévech, mladších žácích, starších žácích, jsme všechny fi nálo-
vé účas   proměnili v medailové úspěchy! Medaili získali všechna naše 4 družstva, která se 

Florbal
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probojovala do Finálových turnajů. Zlatou brali elévové i starší žáci, stříbro vybojovali muži 
a stejnou pozici obsadili na domácí půdě hrající mladší žáci. Již po čtvrté za sebou jsme 
se stali nejúspěšnější jednotou Orla v naší zemi v OFL. Za 11 ročníků Orelské ligy jsme 
získali celkem 33 medailí, což nejvíce medailí ze všech účastníků v celé historii této ligy. 

A současně máme i nejvíce zlatých 
medailí a to 9, k tomu 13 stříbrných 
a 11 bronzových. V sezóně 2017/18 
obhájili 1. místo hned v prvním fi ná-
lovém turnaji elévové, kteří v Tišno-
vě vyhráli všechna utkání. Nejlepším 
brankářem turnaje byl vyhlášen náš 
Vojtěch Pavelka. Dalším Finálovým 
kláním byl turnaj starších žáků, kte-
rý se hrál v Dolních Bojanovicích. 
K překvapení všech, ale zcela za-
slouženě, si zlaté medaile odvezli 
naši fl orbalisté. Nejlepším bekem 
turnaje se stal náš Ladislav Knap. 

Podobný úspěch (jako starší žáci) měli na dosah i mladší žáci. Ti, na domácí půdě, dokráčeli 
ve Finálovém turnaji až do samotného fi nále, kde až na samostatné nájezdy podlehli br-
něnským Gepardům. Nejlepším útočníkem turnaje byl vyhlášen náš Filip Hegr. Posledním 
zástupcem ve Finále OFL byli muži. Finálový turnaj se konal v Dolních Bojanovicích. A naši 
muži v něm podlehli až v samotném fi nále domácím fl orbalistům. Nejlepším obráncem 
turnaje byl vyhlášen náš Michal Kundrata.

Mimo pravidelné soutěže, jsme organizovali turnaje pro veřejnost. Na víceúčelovém hřiš   
na Orelském stadionu jsme na konci června uspořádali desátý ročník fl orbalového turnaje 
GUREŇ CUP, který se znovu hrál pod 
patronací uherskobrodského rodá-
ka a bývalého hráče NHL Miloslava 
Gureně. Podruhé se turnaj hrál v ka-
tegorii elévů a naši mladí fl orbalisté 
ho opět vyhráli.

Poslední akcí roku byl tradiční již 16. 
ročník Vánočního fl orbalového tur-
naje 

O pohár starosty Orla. Turnaj se hrál 
v kategorii mladších žáků. Naši žáci 
obsadili 2. místo.

K trenérům: U elévů a přípravky působí Iveta Dolanová, Tomáš Tvrdoň a Petr Gabriel, který 
vede také družstvo dorostenců, kde mu vypomáhá Karel Horňák. Juniory a muže trénuje 
Libor Kment. Mladší a starší žáky trénují společně Tomáš Řihák a Jaroslav Šmíd. Během 
sezóny pak pomáhají na zápasech i další trenéři z řad rodičů a hráčů. Znovu jsme vyslali 
zájemce na trenérské školení i doškolovací semináře. Od sezóny 2018/2019 máme 10 vy-
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školených rozhodčích pro soutěže ČF i OFL. Máme tedy nejvyšší počet rozhodčích ze všech 
oddílů ve Zlínském kraji.

K tréninkové činnos   využíváme v zimním období tělocvičnu ZŠ Na Výsluní v Uherském 
Brodě a Sportovní halu v Bánově. Přes léto pak trénujeme na našem víceúčelovém hřiš   
na Orelském stadionu. Stále pla   úkol, že pro další rozvoj oddílu a fl orbalu je však nutnost 
zajis  t odpovídající prostory na území Uherského Brodu, které budou odpovídat standar-
dům fl orbalu hry 5 na 5.

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.  co-
relub.cz.

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 2017/18:

KATEGORIE UMÍSTĚNÍ

Elévové ZLATO (tře   za sebou)

Mladší žáci STŘÍBRO

Starší žáci ZLATO 

Muži STŘÍBRO 
 
Medailové úspěchy Orla UB v soutěžích ČF 
sezóně 2017/18:

KATEGORIE UMÍSTĚNÍ

Mladší žáci 2. místo
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Naše oddíly v roce 2018

PŘÍPRAVKA – Zlínská liga ČF (nevede se tabulka), v soutěži jsme měli 2 týmy
ELÉVOVÉ – divize Východ OFL (postup z 1. místa divize a ve Finále OFL 1. místo)
   – Zlínská liga ČF (nevede se tabulka), v soutěži jsme měli 3 týmy
MLADŠÍ ŽÁCI  – Zlínská liga ČF (2. místo)
   – divize Východ OFL (postup z 1. místa divize a ve Finále OFL 2. místo) 
STARŠÍ ŽÁCI  – divize Východ OFL (postup z 2. místa divize a ve Finále OFL 1. místo)
   – Zlínská liga ČF (7. místo)
DOROSTENCI  – divize Východ OFL (postup z 2. místa divize a ve Finále OFL 3. místo)
   – 2. liga ČF (6. místo)
JUNIOŘI  – 2. liga juniorů (9. místo)
MUŽI   – Zlínská liga ČF (6. místo) a divizi Východ OFL (postup z 2. místa divize 
   a ve Finále OFL 2. místo)

 Petr Gabriel,
 FbC Orel Uherský Brod
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Cyklopouť 2017

Cyklopouť z Českých Budějovic do Mariazell

Start: České Budějovice – Vyšší Brod – Linec – Gaming – MARIAZELL (cíl pou  ) – Melk – Ví-
deň – Břeclav (konec pou  ).

Rok co rok, putuje skupina cyklopoutníků na známá i méně známá poutní místa Česka 
i Evropy, a propojuje v sobě myšlenku, na které organizace Orel stojí: Dávat sportu smysl 
– sportem, kulturou a duchovnem.

I v roce 2018 se vydalo přes 140 cyklistů z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska i Rakouska na 
pouť do Mariazell. Organizátoři (z uherskobrodského Orla) navázali na rok 2004 a 2007, kdy 
vedly cyklopoutě taktéž do Mariazell. 

Zajímavos  :

Délka trasy: 600 km. 
Počet etap na kole: 7. 
Délka etap: od 55 km do 115 km
Ob  žnost: středně náročná
Velikost pelotonu: 142 cyklistů
Poměr účastníků: 
65% mužů a 35% žen
Nejstarší účastník: 82 let
Nejmladší účastník: 12 let
Nejstarší kolo: ročník 1972 
(kolo značky Favorit) 
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CYKLOPOUŤ 2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE – MARIAZELL – BŘECLAV 
pohledem účastnice

1. DEN 10. 8. 2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

„Stačí, když přijedete o půl osmé,“ sdělil nám včera Petr Gabriel, když jsme vezli kola a věci 
do Uherského Brodu. Radši vyrážíme už o půl sedmé a když v sedm hodin přijíždíme do 
areálu Di  pa, nikde není ani živáčka. „Že by už odjeli? Ale vozík na kola tady je, tak snad 
ne,“ sdělujeme si s tátou pocity. Za pár minut už ale přijíždí autobus se servisákem Pav-
lem a jeho sedmiletým synkem Vildou. „Letos pojede na svém kole, bude to takový křest 
ohněm, ale snad to zvládne,“ říká Pavel. První zastávku máme u Jihlavy, celkem nás jede 
autobusem devatenáct. Začíná být chladno, nakonec i prší. „Jen si ten chládek užívejme, 
zítra už mají být zase tropy,“ říká táta. 

V Českých Budějovicích nás navigují až k orlovně, která se nachází mezi nádražím a náměs-
 m, nájezd tam není vůbec jednoduchý, jedná se navíc o pěší zónu. Nakonec do úzké uličky 

zajíždí jen tak, aby se dal odpojit vozík, který chlapi odváží v deš   vozík do dvora orlovny. 
Následuje prezence, každý dostáváme tašku s mapkami, samolepkou na kolo, kar  čkou 
cyklopoutníka a tričkem, které je letos bílé s fosforeskujícím po  skem. Postupně přijíždí 
ostatní, s některými se vidíme po roce, po dvou, s dalšími poprvé. Večer se scházíme na 
Orlovně vedle lezeckých stěn, kde začíná ofi ciální přivítání a představení organizačního 
týmu. Dozvídáme se také potřebné informace k trasám a vítá nás i starosta Orla Českých 
Budějovic. „Tuto orlovnu postavili orlové sami během jednoho roku,“ říká hrdě a přeje nám 
šťastnou cestu. Taky se zapisujeme do skupinek, letošní název naší skupinky je Inkognito. 
Proč, to už sama nevím. Potom už si jdeme lehnout.

2. DEN 1. ETAPA 11. 8. 2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE – VYŠŠÍ BROD 68 KM

Probouzíme se brzo ráno s oroseným čelem od potu. Začínáme si balit věci a scházíme dolů 
na snídani. „Každý má pět párků a šest rohlíků,“ hlásí Štěpán. Jelikož takovou porci sníst 
nedokážeme, bereme si rohlíky i s sebou na cestu. A hlavně je ke snídani i cyklopoutnický 
čaj, na který jsem se celý rok těšila. Po snídani se nakládají věci do autobusu a pomalu 
se scházíme u kostela sv. Mikuláše, kde je v deset hodin mše a po ní slavnostní start od 
radnice. Děláme jedno kolečko kolem náměs  , cinkáme zvonečky, všichni máme na sobě 
bílé triko, takže vypadáme jako na sjezdu doktorů. Tento společný začátek má za příčinu 
rozpad naší skupinky a já rychle vyjíždím ku předu hledat tátu. Ten jede za Honzou, který 
se nabídl, že nás vyvede z města ven, protože je místní. Brzy však zjišťujeme, že chceme 
jet jinou cestou než jeho skupinka směřující ke Kle  , a proto v malé vesničce čekáme na 
ostatní a sjíždíme k Vltavě do Zlaté Koruny. Všude je plno vodáků, v klášteře se zastavujeme 
pro razítko, protože i letos máme každý svůj credencial. Zastavujeme pod zámkem u Vltavy 
a pozorujeme vodáky sjíždějící jez. Z Českého Krumlova jedeme po silnici podél Vltavy, 
vodáci na nás občas volají „Ahoooj!“ Další zastávku si děláme u hradu Rožmberk. Až do 
Vyššího Brodu pak cesta rychle u  ká. Ubytování jsme v místní tělocvičně. Dozvídáme se, 
že už v prvních dvace   kilometrech se stal pád a jeden z cyklopoutníků musí odjet domů. 
Zabíráme si místo v hale a míříme rychle do sprchy, a pak na večeři, dneska je cyklopoutnic-
ká polévka a táborák. Postupně se sjíždí ostatní, ochlazuje se, a nakonec, když se začínám 
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třást zimou, zalézám do spacáku psát poznámky. Usínáme poměrně brzy, po první etapě 
i předchozí horké noci jsme unavení. 

3. DEN 2. ETAPA 12. 8. 2018 VYŠŠÍ BROD – LINZ 52 KM

Ofi ciální hudební budíček je až ve tři čtvrtě na sedm. V osm hodin má být mše, o půl osmé 
chodí Petr Gabriel po tělocvičně s mikrofonem. „Otec Alvarez ještě spí a my nevíme kde, 
kdybyste ho náhodou viděli, tak ho vzbuďte.“ Mše naštěs   začíná načas, po ní nám ještě 
Dominik Chvíla vypráví 

o dobročinné organizaci. Na snídani je dneska všehochuť. Polévka, klobása, pomazánka, 
chleba. S plnými žaludky nakládáme věci do autobusu a je třeba k němu připojit i vozík, což 
je práce pro silné muže. Hned ze začátku etapy nás čeká pár kopečků, za obcí Mlýnec do-
konce i terénní vložka. Po kamenité lesní ces-
tě se šplháme vzhůru a najednou zjišťujeme, 
že už jsme v Rakousku. Projíždíme spoustou 
krásných vesniček a obdivujeme rakouskou 
krajinu. Zastavujeme se u kostela v Reiche-
nau, na hrad se nám už ale šlapat nechce. Po-
řídíme pár fotek, sjedeme do vesničky a před 
námi cedulka oznamující osmnác  procentní 
klesání. Napojujeme se na hlavní silnici, kte-
rá nás přivede až do Linze. Průjezd městem 
je naštěs   bez problémů, najíždíme na hez-
kou cyklostezku podél Dunaje. Po příjem-
ném zchlazení ve vodě míříme na náměs  , 
kde si jdeme do infocentra pro razítko, a pak 
k největší katedrále v Rakousku Mariendom, 
do které se má prý vejít i dvacet  síc lidí. Je 
opravdu obrovská a taky krásná. Odtud mí-
říme k ubytování, čeká nás poslední horská 
prémie, ubytování se to  ž nachází na kopci, 
jedná se o pedagogickou fakultu. K večeři do-
stáváme každý pytlík rýže a maso. Je toho to-
lik, že to sotva dojídám. V devět hodin začíná 
přednáška Pavla Hlaváčka o Mongolsku. 

4. DEN 3. ETAPA 13. 8. 2018 LINZ – GAMING 109 KM

Musíme se rychle sbalit, protože mše je už ve čtvrt na osm. Jenže kromě cyklopoutníků 
přichází na mši i velký šedý mrak, začíná poprchat. Naštěs   s koncem mše končí i déšť 
a my si dáváme na snídani makový závin. Projíždíme městem, poté jedeme dlouho kolem 
Dunaje, začíná být horko. Posilněni vyrážíme opět na cestu, čas máme dobrý. Zastavujeme 
se v kostele pro razítko, v Gamingu v infocentru je už ale bohužel zavřeno. Ke klášteru při-
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jíždíme jako jedni z prvních, autobus parkuje na parkoviš  , kde se také chystá večeře. Spí 
se v pokojích. Pokoje jsou krásné, každý má dokonce vlastní koupelnu. „Já klidně budu spát 
na zemi,“ říkám. 

Abychom nabrali ztracenou energii, dáváme si na večeři výborný guláš s chlebem. O půl 
deváté jdeme na pokoj, venku začíná zuřit vichřice. Vyčerpaná usínám na měkké posteli při 
zvuku dopadajících dešťových kapek na střechu.

5. DEN 4. ETAPA 14. 8. 2018 GAMING – MARIAZELL 35 KM

V sedm hodin se jen stěží vyhrabáváme ze spacáků, vůbec se nám nechce. Jenže už v osm 
hodin je mše, sbalit věci musíme rychle, abychom ji s  hli. V průběhu mše začíná pršet, 
a tak snídani jíme na parkoviš   pod stromem. Máme pomazánku s čajem. Nikdo neví, zda 
vyjet nebo ne, usedáme pod přístřešek a čekáme, zda se počasí umoudří. V půl desáté za 
mírného deště zabalení v bundách a pláštěnkách jako mumie vyjíždíme do kopců. Dnes 
nás čeká krátká etapa, ale skoro celá se jede do kopce. Naše skupinka se brzy trhá a každý 
jede svým tempem. Chudák Honza na handbiku trpí, protože každý kamion, který projede 
kolem, ho zastříká vodou. Déšť se zhoršuje, i já s tátou si nasazujeme pláštěnky. Po kratším 
sjezdu nás čeká třinác  procentní stoupání, kousek musím jít i pěšky, brýle mám úplně za-
mlžené a pláštěnka mi vlaje ve větru. Nakonec nejvyšší vrchol cyklopoutě Zellerrain 1125 
m.n.m. zdoláváme. To už víme, že nás čeká jen dlouhý sjezd. Jenže ten se nakonec jeví horší 
než stoupání do kopce. Cesta je mokrá a já se celá třesu zimou, takže pořádně nemohu ani 
zmáčknout brzdy. Mokré oblečení ve větru hodně studí. Jedeme proto pomalu a zastavu-
jeme se u nádherného jezera Eraufsee. Voda je krásně čistá a krajina kolem okouzlující. 
Do cíle je to už jen kilometr, přijíždíme tam mezi prvními. Dneska se spí ve sportovní hale 
na předměs   Mariazell v St. Sebas  an. Kdo má věci na převlečení, okamžitě si je obléká, 
já se choulím v hale na zemi zimou. I handbiker Honza je úplně promrzlý. Alespoň že halu 
máme otevřenou a můžeme jít dovnitř. K večeři máme tentokrát těstoviny s masem. V osm 
hodin je na programu přednáška, tentokrát Stanislavy Matušinové na téma Vánoce v Indii. 
Přednáška je velmi poutavá, také vyvolá několik dotazů. Místní kluci hrají v hale fotbal, Petr 
se je snaží z  šit, ale moc to nejde. V jedenáct hodin paní z infocentra zhasíná světlo a my 
usínáme. 

6. DEN 15. 8. 2018 VOLNÝ DEN MARIAZELL

Snídaně na nás čeká až před osmou, a tak si můžeme pospat déle, a navíc si nemusíme balit 
věci, jelikož máme volný den. Na snídani je čaj a dlouho očekávaná vánočka. Každý dostává 
celou, většina však sní pouze půlku. Až na mého tátu, který se do ní zakousne s chu   a po 
jídle začne zjišťovat, že v něm bobtná a sám si jako vánočka připadá. Musíme snídat vevnitř, 
protože venku začíná pršet, brzy naštěs   přestává, na mši do baziliky jdeme pěšky. Začíná 
v deset. Musíme stát, protože lavice jsou již obsazeny, navíc nevidíme ani na hlavní oltář, 
protože stojíme v zadní čás   kostela, která je od té přední oddělena oltářem se sochou 
Madony. Její vznik je odhadován ještě před rokem 1300. Po mši, která trvá jen hodinu 
a je doprovázena orchestrem, se vydáváme prozkoumat místní stánky a také lékárnu, kde 
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prodávají zázračné kapky na boles   žaludku. O půl dvanácté začíná živý přenos do rádia 
Proglas, mluví v něm Veronika Tůmová a pan Karel, nejstarší účastník cyklopoutě. Všichni 
stojí opodál a poslouchají přenos z mobilního telefonu.

Ve stánku kupuji pohledy se známkami a získáváme také krásné razítko do credencialu. Jde-
me se podívat i ke staré tramvaji, která jak později zjišťujeme, je pojizdná a vozí lidi na ná-
draží do Mariazell, kde na ni navazuje parní vlak. V hale si dáváme oběd ze svých železných 
zásob. Pak jako většina ostatních bereme plavky a jdeme si zaplavat do jezera. I přesto, že 
není horko, ve vodě se koupe hodně lidí. Jede s námi i šestnác  letá Eliška, která je letos na 
cyklopou   poprvé. U jezera ze sebe shazuje oblečení a hned běží do vody a plave až do půl-
ky. Zůstáváme na ni zírat. „Já jsem dělala několik let triatlon, takže jsem zvyklá,“ vysvětluje 
nám, když vidí naše nechápavé pohledy. „Tak to mám první adeptku na plavopouť!“ raduje 
se táta. Lidi se pomalu sjíždí ze svých výletů, lehokolista Honza Pečiva chodí dokola po tě-
locvičně a opakuje si text k večerní prezentaci. V osm hodin začíná Honzova přednáška na 
téma Život v klášteře a život v rodině. Honza si to  ž zkusil žít půl roku v klášteře, navíc pár 
dnů po cyklopou   odjíždí do Vídně studovat téma rodiny. Přednáška je velmi zajímavá, po 
ní se ihned rozpoutává živá diskuze. Po desáté hodině se centrálně zhasíná, venku je docela 
velká zima, takže dokonce i táta dneska spí ve spacáku.

7. DEN 5. ETAPA 16. 8. 2018 MARIAZELL – MELK 105 KM

Probouzím se a klepu se zimou, táta přichází s hrnkem horké kávy. „Venku se teplota blíží 
k nule, ale kaluže ještě nezamrzají,“ oznamuje nám. Super, hned mám větší mo  vaci vstát. 
Snídaně má dorazit z České republiky až kolem půldeváté hodiny, a tak bereme do ruky 
vánočku od včera a vyjíždíme dříve. Párky obětujeme chladnějšímu počasí. Zastavujeme 
se nejprve u baziliky, abychom si vyfo  li společnou fotku, a poté stoupáme do kopce. Je 
to však jen pár kilometrů, za chvíli najíždíme na trasu Traisental Radweg, po které jedeme 
většinu dne, a je to stále už jen z kopce. Vše, co jsme předchozí den nastoupali, dnes mu-
síme zase sjet dolů k Dunaji. Brzdy dostávají opět zabrat, jinak si není nač stěžovat. Krajina 
kolem je to  ž překrásná, stále zastavujeme a fo  me. Oběd si kupujeme v Bille a jíme ho 

o pár set metrů dál na lavičce 
vedle továrny zpracovávající 
dřevo. Další zastávku máme 
u kláštera Lilienfeld a pak v ka-
várně, kde si táta dává vytou-
žené kafe. Z krásné cyklotrasy 
sjíždíme a čekají nás kopce. 
Poslední kopeček nás dove-
de až do města, odkud vidíme 
věže kláštera, ve kterém máme 
dneska spát. Jenže celý kom-
plex je obrovský a my nevíme, 
kde přesně se naše tělocvična 
nachází. Ubytování je hezké, 
hlavně je tam hodně sprch, což 
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oceňuji, protože jsem se na ni celý den těšila. K večeři máme maso s rýží, také si kupuji 
kofolu na doplnění cukru. Z kláštera je nádherný výhled na Dunaj. Já s Luďkem hledáme 
tátu, protože se chceme vydat na večerní procházku do města. „Neviděli jste tátu?“ ptám 
se všech, ale nikdo o něm neví. „Že by našel zase bazén?“ říkám si. Nakonec ho potkávám 
na schodech. „Ležel jsem na lavičce a poslouchal, jak vevnitř cvičí dívčí sbor zpívat chorály. 
Město je krásné, pozorujeme západ slunce. Jelikož je už komplex kláštera zavřený, drápeme 
se zpět nahoru „kozí stezkou“. V noci je poměrně velké teplo, proto hodně lidí spí venku 
pod hvězdami.

8. DEN 6. ETAPA 17. 8. 2018 MELK – VÍDEŇ 119 KM

V sedm hodin začíná mše v ba-
zilice. Slouží ji místní kněz, ale 
z papírku pro nás čte česky po-
zdrav, a tak je to taková mše 
českoněmecká. Poté nás zve na 
vyhlídku, kde se společně fo  -
me i s papírovou Marií Terezií. 
My ostatní si dáváme na snídani 
pečivo s pomazánkou a po devá-
té hodině vyjíždíme na dlouhou 
etapu. Celý den se jede podél 
Dunaje až do Vídně. Zastavuje-
me se v kostele sv. Štěpána na 
předměs   Kremže. Po cestě vidí-
me na kopci velký klášterní kom-
plex. „To jsme už v Česku? Vždyť to vypadá jako Svatý Kopeček!“ říkám. Na oběd si dáváme 
rohlíky a vánočku, horko nás velmi vyčerpává. Po dvace   kilometrech přijíždíme ke klášteru 
Klosterneuberg, na zastávku zde není čas ani nálada. Každý už se vidí ve studené sprše ve 
Vídni. Ačkoliv se zdá být Vídeň již nadosah, průjezd je docela ob  žný, protože cyklostez-
ky jsou zde hodně frekventované. Ubytování v místní škole nacházíme až při zapadajícím 
slunci. Jelikož má Petra svátek a taky už dnes s otcem odjíždí, zve celou naši skupinku na 
pivo a kofolu. Sprchy jsou bohužel na půlhodinové intervaly muži/ženy, a tak musím dvacet 
minut čekat, než si vytouženou sprchu dám. Mezi  m si vybalujeme karimatky v kuchyňce, 
kde je kromě chládku i krásné  cho. K večeři nám paní kuchařka připravuje knedle s ovo-
cem, na které se všichni celý den těší. „ Dnes večer odjíždí několik cyklopoutníků domů, noc 
je klidná, spí se v kuchyňce, tělocvičnách, ale i venku, protože je příjemné teplo.

9. DEN 18. 8. 2018 VOLNÝ DEN VÍDEŇ

„Půl osmé? To už bych mohla vstát. Beztak všichni ještě spí, když je ten volný den,“ říkám 
si. Kupodivu už venku posedává na lavičkách většina cyklopoutníků s ešusy naplněnými 
vším možným. Párky, vajíčky, knedlemi, paš  kou… Honza Pečiva se s námi loučí, protože už 
odjíždí na svá studia, nakonec na svém novém lehokole zvládl cyklopouť úspěšně. V devět 
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hodin vyrážíme do centra Vídně, zastavujeme se i v obchodě na svačinu. Přesně v deset při-
cházíme k bráně zábavního parku a už odtud vidíme vysokou věž ře  zkového kolotoče Pra-
ter Turm. Nejprve se jdeme podívat, co všechno za atrakce zde vůbec je. Jako další atrakci 
si s tátou vybíráme na první pohled dětskou prolézačku, ve skutečnos   dům plný nástrah. 
Po zábavě je potřeba se oboha  t i kulturně, a tak jdeme přes Dunaj ke dvěma stavbám 
od známého architekta Hundertwassera. Žasneme nad promyšlenos   detailů, obdivujeme 
fontánku, ve které voda teče nahoru. Také si v kavárně dáváme kafe a limonádu. Pomalu se 
vydáváme ke go  ckému kostelu Maria am Gestade, kde se právě odehrává svatební obřad. 
My odtud ve čtyři hodiny vyrážíme na společnou prohlídku Vídně, kterou vede místní český 
kněz Jiří Šindelář. Ukazuje nám všechna důležitá místa spojená se životem sv. Klementa 
Maria Ho  auera, patrona města Vídně, pocházejícího z České republiky. Navštěvujeme 
několik krásných kostelů, také samozřejmě Stephansdom, kde se to turisty jen hemží. Pro-
hlídka končí opět v kostele, odkud se vycházelo. Tam se slouží také naše dnešní mše. Kostel 
je zajímavý hlavně pro svůj půdorys, který musel být trochu zakřiven, jedná se o jednu 
z nejstarších staveb ve Vídni a slouží se zde pravidelně české mše. „Kdybyste náhodou ně-
kdo bydlel časem ve Vídni a chtěl nám tady pomáhat, dveře jsou pro vás otevřeny, bereme 

každého,“ říká a směje se otec Šindelář. K večeři na nás čekají boloňské špagety, na mě musí 
počkat ale ještě o pár minut déle, protože rychle u  kám do sprchy a vychutnávám si kaž-
dou studenou kapku na svém těle. V devět hodin začíná „slavnostní ukončení“. Petr Gabriel 
nejprve děkuje všem za účast a pak postupně každého volá jménem a předává mu diplom. 
Největší potlesk dostává pan Karel, který ve svých 83 letech zdolal svoji nejspíše poslední 
cyklopouť. Na elektrokole, bez mapy, s výbornou pamě   a štamprlou na posilnění. O půl 
desáté přichází policie, ta si však nejde pro diplom, ale podívat se, co tu tak velká skupina 
provádí. Lidi z okolních bytů už nejspíš chtějí spát. My však dobře víme, že noční klid začíná 
až v deset a tou dobou se už také zklidňujeme. Čeká nás poslední noc na karimatce a ve 
spacáku. Jak je to možné, že cyklopouť zase tak rychle utekla? Vždyť jsme teprve vyjížděli 
z Českých Budějovic a vůbec je to celé zvláštní. Ještěže bude v říjnu a  erparty, která se 



27

letos má konat u nás ve Veselí, jak nám Petr večer oznámil. 

10. DEN 7. ETAPA 19. 8. 2018 VÍDEŇ – BŘECLAV 96 KM

„Crrrrr.“ Zvoní pomyslný budík v šest hodin. Poslední balení, teď už to do té tašky můžeme 
všemožně naházet. K snídani je připravena zelná polévka. V devět hodin jsme už i my na 
cestě ven z Vídně. Jede nás kolem dvace  , průjezd Vídní naštěs   není složitý. K našemu 
velkému překvapení začíná pršet, ale jakmile mrak odejde, je opět horko. „Honzo, kolik 
jsi nachytal do toho svého kufru na kole chladného vzduchu?“ ptá se táta. „Už je čas ho 
vypus  t!“Cesta u  ká, kilometry na tachometru nabíhají stejně rychle jako stupně na tep-
loměru. Po několika krátkých zastávkách na vodu si děláme větší pauzu u památníku bitvy 
na Moravském poli, za týden má být 740 let výročí. Napojujeme se zpět na rozpálenou 
silnici, po které jedeme až do České republiky. Označení hranic zde není vůbec nutné, sil-
nice nám sama dává vědět, kdy se ocitáme v Česku. „Páni, na tak rozbité cesty už nejsem 
vůbec zvyklá,“ říká paní Schneiderová. Z asfaltové silnice se stává šotolina, což opět nejvíc 
poznává Honza, který musel nadýchat alespoň tunu prachu. Cesta končí kolejemi, přes kte-
ré žádný přejezd nevede, a tak opět sesedáme a přenášíme kola pěšky. Za kolejemi stojí 
hospoda, která přímo láká k návštěvě. „Jednu kofolu, prosím,“ říkáme schváceně, pan hos-
 nský si nás měří zvláštním pohledem. „Odkud až jedete?“ „Dneska jen z Vídně, ale jinak 

až z Českých Budějovic.“ „Páni, tak to bych nedal,“ říká. Do Břeclavi přijíždíme právě včas, 
autobus parkuje před nádražím. Kola připevňujeme na střechu auta, tašky nakládáme do 
kufru a strýc nás veze domů. Někteří jedou domů rovnou z Vídně, jiní hned nasedají na vlak 
v Břeclavi, pár jich ještě zůstává na závěrečnou mši, kterou slouží otec Fox. 

O co bylo letošní putování kratší, o to nabídlo více intenzivních prožitků a momentů. Cel-
kem jsme najeli 584 kilometrů, nastoupali 6320 metrů, vypili desítky hrnků čaje, pekli se 
v 49 stupních, mrzli 

v 6 stupních, a hlavně poznali spoustu nových míst a lidí, bez kterých by naše putování 
nikdy nemělo tu správnou cyklopoutnickou atmosféru. 

 Veronika Žajdlíková, 
 účastnice cyklopou  
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Slavnostní otevření nového antukového tenisového kurtu
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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, 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

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře 
organizace ani ve složení statutárních orgánů. 

Členská základna
Orel jednota Uherský Brod evidovala k 31.12.2018 259 členů v následující struktuře:

Oddíl Dě   a mládež (do 23 let) Ostatní

Florbal 135 11

Fotbal 44 10

Tenis 48 5

Tato Výroční zpráva byla schválena nejvyšším orgánem - Členskou schůzí dne 22.2.2019.
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V naší jednotě Orla vykonávaly v roce 2018 pravidelnou sportovní činnost tyto oddíly: 
FLORBAL, TENISOVÁ ŠKOLA, FOTBAL a CYKLOTURISTIKA. 

Naším největším oddílem je stále FLORBAL, který i v roce 2018 zaznamenal řadu úspěchů 
podpořených spoustou utkání v soutěžích Českého fl orbalu (ČF), tak i v Orelské fl orbalové 
lize (OFL). Součet všech utkání v roce 2018 přesahuje číslo 350 a jednotlivé sta  s  ky je 
možné nalézt na internetu na adrese ČF: www.ceskyfl orbal.cz a OFL www.orel.cz/nofl . 

Devátým rokem pokračovala činnost TENISOVÉ ŠKOLY. Sedmým rokem hrála tři naše druž-
stva (baby-tenis  , mladší a starší žactvo) také zápasy v rámci soutěže Jihomoravského teni-
sového svazu. Nově k nim v roce 2018 přibyla kategorie dorostenci. 

Tře  m oddílem je FOTBAL. Všechny 4 družstva – přípravka – mladší a starší, žáci a muži 
hrála v roce 2018 zápasy okresní soutěže Fotbalové Asociace (FAČR). Výsledky a tabulky

Dalším oddílem je CYKLOTURISTICKÝ ODDÍL. V roce 2018 jsme uspořádali 14. ročník cyklo-
poutě, který vedl v termínu od 10. do 19. srpna 2019 z Českých Budějovic do největšího ra-
kouského poutního místa Mariazel. 142 účastníků postupně zdolalo na kolech v 7 etapách 
přes 600 km dlouhou trasu: České Budějovice (start) – Vyšší Brod – Linec – Gaming – MA-
RIAZELL (cíl pou  ) – Melk – Vídeň – Břeclav (konec pou  ). Více také na www.cyklopoute.cz.

Příloha: Textová část - účetní závěrka roku 2018

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.
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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 2018 
podvojné účetnictví.

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. 

Členská základna
Orel jednota Uherský Brod evidovala k 31.12.2018 259 členů v následující struktuře:

Oddíl Dě   a mládež (do 23 let) Ostatní

Florbal 135 11

Fotbal 44 10

Tenis 48 5

Tato účetní závěrka za rok 2018 byla schválena nejvyšším orgánem Členskou schůzí dne 
22.2.2019.


