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1. Základní údaje: 

Název organizace Orel jednota Žďár nad Sázavou 

IČO 48897540 

Právní forma Občanské sdružení 

Sídlo Libická 2295/1 

Statutární zástupce:  Datum vzniku mandátu: 

Starosta Bohuslav Kotík 15. 3. 1998 

Místostarosta Ing. Josef Klement 20. 4. 2008 

   

 

1. Kontaktní údaje 

Poštovní adresa Jamská 19, 59101 Žďár nad Sázavou 

telefon 607194984    702201356 

Emailová adresa starosta@orelzdar.cz   josef.klement@gmail.com 

Webové stránky  

 

2. Členská základna 

 Stav k 1.1. Stav k 31.12. rozdíl 

Celkový počet členů 331 305 -26 

6-18 let 74 123 +49 

19-70 let 170 194 +24 

70 ≤ let 21 14 -7 

 

3. Rada jednoty 

 jméno Datum vzniku mandátu: 
  

Starosta Bohuslav Kotík 15. 3. 1998 

Místostarosta Ing. Josef Klement 20. 4. 2008 

Sekretář   

Člen Ing. Ludmila Milušková   20. 4. 2008 

Člen  Stanislav Mokrý 15. 3. 1998 

Člen Jaromír Dolanský 20. 4. 2008 

Člen Ing. Radek Nedělka  24. 1. 2010 

Člen Ing. Petr Janů 4. 3. 2012 

Člen  Martin Zobač 4. 3. 2012 

Revizní komise Helena Belatková - předsedkyně 20. 4. 2008 

   

mailto:starosta@orelzdar.cz
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Středisko neekonomických činností – Orel. 

4. Činnost jednoty – závěrečná zpráva 

Hlavním cílem Orla je výchova, především mladé generace, prostřednictvím sportovních a 

ostatních aktivit na základě křesťanských zásad. 

Orel jednota Žďár nad Sázavou patří do župy sv. Metoděje, která má sídlo v Bystřici n/P. Jednota 

zaměřuje svoje aktivity především na aktivní pohyb a rekreační sport pro všechny a na sportování 

celých rodin. Také v oblasti kultury je řada programů, které podporují aktivní využívání volného 

času, zejména u dětí a mládeže. Křesťanské zaměření Orla je spojovacím článkem většiny 

pořádaných akcí a aktivit. 

Také akce pořádané žďárskou jednotou jsou přístupné veřejnosti a pro svoji různorodost poskytují 

řadu možností sportovního a kulturního zapojení všem spoluobčanům, různých věkových skupin.  

Velká pozornost je věnována dětem, mládeži a v poslední době se rozvíjí programy, které napomáhají 

aktivnímu zapojení seniorů. V rámci možností, jak finančních tak i personálních je nabídka 

aktualizována, tak aby co nejvíce oslovovala všechny zájemce. Pod hlavičkou jednoty působí oddíly 

dětí a mládeže juda, florbalu, míčových her, futsalu a oddíl pohybový. Pro dospělé je to oddíl juda, 

futsalu, florbalu, turistický a oddíl zdravotního cvičení. Pravidelné tréninky oddílu juda, oddílu 

pohybového podobně jako cvičební hodiny zdravotního cvičení probíhají na orlovně. Ostatní oddíly 

ke svým aktivitám využívají tělocvičny žďárských škol. Během roku jednota pořádala řadu, již 

tradičních, jednorázových akcí jako je Dětský karneval, hudební přehlídka La Festa, soutěžní 

odpoledne pro děti v rámci Svatoprokopské poutě, oslavu Svátku matek, program pro děti Čekání na 

Mikuláše a Pálení ohně (čarodějnice) u orlovny.  Sportovně charitativní aktivitou, která si získává stále 

větší podporu a pozornost, je Běh naděje. Tato akce má jediný cíl a tím je podpora a solidarita s lidmi 

postiženými rakovinou. Veřejnost má možnost navštívit některé klubové programy jako jsou 

přednášky a besedy. Orel to neznamená pouze sport ale i nabídku kulturních a duchovních aktivit.    

Koncem roku se v sále orlovny uskutečnily pro mladé lidi, kteří se v dnešní společnosti cítí osamoceni 

a hledají nové hodnoty, kurzy ALFA.  Členové jednoty se také účastnili řady aktivit, přispěli ke 

zdárnému průběhu žďárské Pašijové hry, společně jsme si vyšlápli na župní pouť na Vítochov. Také 

turistický oddíl směřuje ve své činnosti mimo to, že objevuje přírodní a kulturní zajímavosti i k 

návštěvě míst s duchovní náplní. V prosinci jsme měli možnost setkat se při župní duchovní obnově, 

kterou každoročně vede duchovní rádce župy jáhen Ladislav Kinc. 

A – sportovní aktivity 

Oddíly mládeže do 18. let 

Rok 2012 byl pro oddíl juda absolutně nejúspěšnější ze všech roků. V roce 2012 vybojovali mladí 

judisté 169 medailí. Zúčastnili se 35 turnajů. Z tohoto počtu bylo 10 turnajů v Evropě (6 turnajů v 

Rakousku, 2 turnaje na Slovensku, 1 turnaj v Belgii, 1 turnaj v Maďarsku). Tradiční soustředění 

proběhlo na Borovince u Bystřice nad Pernštejnem, další se uskutečnilo v Maďarsku.  
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Největší úspěchy našeho oddílu zařídili mladší žáci (v tomto roce ročníky 2000, 2011). Už při Českých 

pohárech (kvalifikačních soutěžích) bylo jasné, že Daniel Pintera a Daniel Pochop patří mezi absolutní 

republikovou špičku. Potvrzovali to i na turnajích v Evropě. Stvrdili to v prosinci na Přeboru ČR kde, 

oba dva vybojovali bronzovou medaili. Dalším úspěchem, i když ne medailovým, je postup starších 

žáků Petra Štětky a Martina Doležala na Přebor ČR.   Obrovským úspěchem skončila pro oddíl 

kategorie mláďat, nejmladší členové oddílu přivezli ze Šampionátu Moravy v Uherském Hradišti 8 

medailí.  Medaili přivezli Vojta Medek, Karolína Štěpánová, Šimon Müller, Michaela Pinterová, Erik 

Štěpán, Jana Štorková, Denis Medek, Alena Šedová.  Na těchto nejmladších závodnících je vidět velká 

sportovní budoucnost, kterou má oddíl před sebou. Velmi potěšující je, že v roce 2012 se do soutěží 

zapojilo 33 dětí, což je  nárůst proti předcházejícímu roku (v roce 2011to bylo 26 dětí). Celkově judisté 

oddílu Orel Žďár nad Sázavou v roce 2012 vyhráli 470 zápasů, což je opět zlepšení (v roce 2011 bylo 

vítězných 410 zápasů). 

Všem členům oddílu, zejména trenérovi Ing. René Pinterovi BA, patří poděkování. Každému je ovšem 

jasné, že výsledky dosažené v roce 2012 bude obtížně v následujícím období obhajovat.  

 

Oddíl futsalu: po dřívějších dobách kdy tento sport byl jedním z nosných, jak v mládežnické tak i v 

kategorii dospělých, dnes zažívá útlum. Právě proto se naše jednota snaží pracovat s těmi 

nejmenšími.   Z tohoto důvodu byl oddíl sloučen s oddílem míčových her, tímto způsobem se snažíme 

získat ty nejmenší pro tréninky. Chlapci nejprve začínají u míčových her, později mohou přestoupit do 

oddílu futsalu. Oddíl cvičí v tělocvičně IV. ZŠ a vede ho Jakub Vrba. 

Oddíl florbal: Tak jako každý kalendářní rok, orelští florbalisté jednoty Žďár nad Sázavou nejdříve 

ukončili ligovou sezónu 2011/2012 ve dvou žákovských kategoriích a v září nastoupili do další 

sezóny celostátní orelské florbalové ligy v kategorii starších žáků a dorostenců. V jarní dohrávce 

minulé sezóny se oddíl mladších žáků umístil v západní divizi na pátém místě. Oddíl starších žáků se 

rovněž v západní divizi ligy umístil na pátém místě, kdy ovládl střed tabulky a pouze dvě místa je 

dělila od postupu do celostátního finále. Bohužel několik zápasů orelské týmy smolně prohrály s 

minimálním rozdílem inkasovaných branek. Na negativních výsledcích se rovněž podepsala i omezená 

možnost dopravy a nemohly jsme dopravit větší počet hráčů na turnaje. Turnaje pro naši divizi se 

odehrály na území dvou krajů. Sezóna 2012/2013 byla z důvodu velkého věkového rozptylu hráčů a 

ve snaze ponechat si ročníky 1997 rozdělena hned do tří věkových kategorií. Oddíl se rozšířil o 

kategorii dorostenců a navýšil počet svých kategorií na historické maximum. Vedle nedotované 

kategorie mužů, si orelskou ligu hrají i starší žáci a dorostenci. Kategorie mladších žáků nabrala nové 

členy, kteří se sehrávají a hrají soutěže na úrovni okresu. Ligy se zúčastnily pouze dva starší oddíly, 

které měly dostatečně velkou členskou základnu. Zároveň by bylo obtížné financovat cestovní 

náklady třem kategoriím. Závěrem roku 2012 se starší žáci po první polovině turnajových klání 

nacházeli ve středu tabulky v těsném kontaktu za třetím postupovým místem. Dorostencům byly 

v úvodu soutěže nalosovány těžké týmy, takže jsou zatím v druhé polovině tabulky. Doufáme, ale že i 

tato pro naši jednotu nově nasazená kategorie se v těžké početné divizi prosadí. Je vidět, že se o 

žďárských florbalových orlech na celostátní úrovni ví a v lize se s nimi počítá. Z důvodu rozšíření počtu 

kategorií se zvětšila i členská základna oddílu. Počet členů florbalového oddílu se zvýšil na 40 hráčů. 

Hráči, které florbal a sport baví, dojíždějí na tréninky i z okolních obcí. Velký dík patří vedení III. ZŠ, 

protože jako jediné sportoviště města bylo schopno pružně reagovat a nabídnout nám prostor pro  
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naše tréninky nově nasazené kategorie dorostenců. Tímto naše tréninky na této škole dosahují 330 

tréninkových minut. K tomuto číslu je třeba ještě připočíst 90 minut tréninkových aktivit na IV. ZŠ, 

které tímto také děkujeme. Spolupráce s těmito školami je nad míru dobrá. Rovněž se cení i práce tří 

trenérů, kteří trénují za symbolickou odměnu, kterou jim vzhledem k jejich práci jednota vyplácí. Díky 

městským a krajským grantům se podařilo vytvořit dobré podmínky pro fungování tří mládežnických 

kategorií florbalového oddílu (dvou hrajícím celostátní ligu a jedné kategorie hrající okresní soutěž). 

Toto vytvořilo zázemí pro hráče s různou herní dovedností v kontextu stále platného a jednotou 

propagovaného hesla „Sport pro všechny“. Oddíl florbalu vede Ing. Josef Klement.  

Pohybový oddíl: Tento oddíl má za sebou třetí rok činnosti a pro svoji zajímavou formu činnosti byl u 

dětí velmi oblíbený. Bohužel vedoucí oddílu ing. Pavla Müllerová pro časové zaneprázdnění v 

polovině roku činnost oddílu ukončila. K naší radosti na tento oddíl okamžitě navázal nový, s jinou 

koncepcí pod vedením Aleny Dudkové.  Věříme, že i tento oddíl si najde svoje místo a oblibu u 

malých sportovců. 

Oddíl cvičení rodičů s dětmi: Oddíl nejmenších dětí se schází ve školní tělocvičně IV. ZŠ. Pro malé děti 

je důležité především to, aby se jim někdo věnoval a hrál si s nimi. V tom je celé kouzlo tohoto oddílu.  

Oddíl vede Hana vrbová. 

Oddíly dospělých a aktivity pro veřejnost: 

Hlavním cílem celého projektu SPORTEM K NADĚJI je získat finanční prostředky na výzkum rakoviny. 

Jedná se o jedinou sbírku v ČR, kde veškeré získané prostředky od účastníků jsou použity na vypsaný 

účel.  Zároveň je zde předáváno poselství Terryho Foxe, zvláště mladým lidem. 

Běh naděje.  Sportovně charitativní akce „Běh naděje“ dříve běh Terryho Foxe. Naše město se díky 

aktivnímu zapojení Orlů zapojilo do společnosti dalších měst a obcí, které touto zajímavou a 

přitažlivou formou podporují výzkum rakoviny.  Tato akce proběhla 10. 6. za kulturním domem a 

přilákala řadu spoluobčanů bez ohledu na věk.  Jak cyklisty, běžce, chodce tak i bruslaře jak mladé tak 

i starší. Nejde o to vyhrát ale hlavním cílem je zúčastnit se.  Všichni účastníci obdrželi dárek s logem 

akce.  Největší odměnou každému ale bylo to, že přispěl na dobrou věc.  

Oddíly -  florbal, futsal, zdravotního cvičení a oddíl turistický.  Tyto oddíly nabízí veškerou svoji 

činnost široké žďárské veřejnosti.  Jedná se o nabídku pravidelných sportovních tréninkových hodin. 

Oddíly florbal a futsal mají základnu v tělocvičnách žďárských škol, oddíl zdravotní cvičení cvičí na 

orlovně a oddíl turistický nabízí svoje aktivity podle předem připraveného plánu výletů a vycházek. 

B – kulturní aktivity 

Hudební festival. La Festa. Městské divadlo hostilo 12. listopadu již 18. ročník hudebního festivalu 

„La Festa“. Tato akce s dlouholetou tradicí svědčí o tom, že i v žánrech, které nejsou zrovna na špici 

popularity a sledovanosti se mohou uskutečňovat kvalitní programy, které lákají mladé i starší 

spoluobčany. Naplněný sál divadla dává pořadatelům jasnou odpověď na otázku kam dále směřovat 

tuto akci. Naším cílem zůstává, aby se festival La Festa zařadil do aktivit města, se kterými počítá jak 

Orel jako pořadatel, tak i město jako podporovatel a garant kulturního a společenského života v 

našem městě. 
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C – duchovní aktivity – účast členů jednoty na pořádání Pašijové hry, na župní duchovní obnově, 

poutní zájezdy a návštěva poutních míst. 

D – účast na akcích ústředí – družstva mužů i žáků jsou zapojena do 0FL. 

 

E – účast na akcích župy – vzájemná utkání jednot florbal, fotbal 

V tomto středisku je veškerá činnost vykonávaná zdarma.  Počet zapojených dobrovolníků je 

30. Bez této pomoci bychom uvedené činnost nabízet nemohli. Děkujeme. 

 

Středisko posilovna. 

Posilovna v přízemí orlovny představuje jedno z nejlépe vybavených zařízení tohoto druhu v našem 

městě.  Zaměstnává dva zaměstnance na zkrácený úvazek. 

 

Středisko sport. 

Do tohoto střediska náleží ostatní nabízené sportovní aktivity. Jedná se o spinning, orientální tance, 

tai-chi, street a break dance, zumba, aerobní cvičení a různé nové formy cvičení jakými jsou 

trampolínky. 

 

Středisko: restaurace.  

Restaurace poskytuje hostům veškeré služby v oboru gastronomie. Denní menu, minutková teplá a 

studená kuchyně, rauty, akce většího rozsahu svatby, narozeniny, aktivity na venkovním prostranství, 

firemní akce.  

Restaurace 50 osob, salónek 25 osob, sál 120 osob. 

Restaurace zaměstnává 2 osoby na plný pracovní úvazek. 
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Dotace, granty a příspěvky.  

MŠMT: 

podpora činnosti dětí a mládeže do 18 let                                                                                              3 602Kč 

sportovní aktivity pro veřejnost                                                                                                                2 720Kč 

provoz a údržba sportovních zařízení                                                                                                    83 076Kč   

Kraj Vysočina: 

grant na činnost dětí a mládeže do 18 let.                                                                                            27 956Kč 

Město Žďár: 

příspěvek města – Volný čas                                                                                                                    15 000Kč                   

Běh naděje                                                                                                                                                  

16 150Kč 

La Festa                                                                                                                                                       15 000Kč 

Oddíl judo mládež                                                                                                                                     23 750Kč 

Oddíl florbal mládež                                                                                                                                 28 500Kč 

Ostatní oddíly mládeže                                                                                                                             13 300Kč 

   

Děkujeme výše uvedeným státním a obecním institucím za poskytnutou podporu 

naší činnosti. 

 

Seznam příloh, počet listů: výkaz zisku a ztrát / 4 

                                                                        rozvaha /5        

Vypracoval:  Bohuslav Kotík 

 

Místo, datum:  Žďár nad Sázavou 15. 4. 2013 

 

Podpis statutárního zástupce: Kotík Bohuslav  
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