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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ORLA JEDNOTY ZLÍN
Jaromír Schneider (starosta Orla jednoty Zlín):
„V neděli 5. února proběhla výroční členská schůze jednoty Orla ve Zlíně. Vzhledem k tomu, že dosavadnímu vedení
uběhlo čtyřleté funkční období, k běžným bodům programu,
které se opakují každý rok, se letos uskutečnila i volba nových
orgánů jednoty. K žádným velkým změnám nedošlo, členská
schůze opět zvolila do čela jednoty br. Jaromíra Schneidera jako
starostu jednoty a br. Andrease Strohbacha jako místostarostu
jednoty. Také rada jednoty pokračuje ve stejném složení jako
v minulém období : ses. Marie Pašková, Petra Siónová, Marcela
Sousedíková, br. Tomáš Holčík, Petr Klinkovský, Jan Rozsa,
Pavel Vítek. Rada byla doplněna o zástupce oddílu florbalu
Jakuba Graubnera a Silvii Galíkovou nahradí Eliška Galíková. Na svém prvním jednání tato „staronová“ rada bude
jmenovat také sekretáře jednoty na další čtyřleté období. I přes nízkou účast členů bylo zajímavé vyslechnout zprávy
ze všech 21 oddílů a zhodnotit ekonomickou situaci naší jednoty. V diskuzi, i v neformálních rozhovorech po skončení
členské schůze, zaznělo několik zajímavých nápadů a podnětů do další činnosti. Děkuji za celé vedení jednoty za
prokázanou důvěru a věřím, že se nám podaří dál rozvíjet činnost naší jednoty podle představ našich členů. Současně
doufám, že se za rok sejdeme ve větším počtu. „Zdař Bůh.“
Z VÝROČNÍCH ZPRÁV ODDÍLŮ ORLA JEDNOTY ZLÍN
Dětský rekreační aerobik
„Činnost oddílu dětského rekreačního aerobiku, vychází z jedné z priorit Orla, což je
podpora sportu pro všechny, a proto všechny aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby byly
přístupny co nejširšímu okruhu dětí. Děti se mají možnost seznámit a naučit aerobikové
krokové variace od základních až k těm náročnějším. Využíváme také různé taneční
modifikace. Při kondičních cvičeních používáme velké balóny, posilovací gumy, zařazujeme
gymnastické prvky. V minulém roce oddíl navštěvovalo kolem 35 dětí. Děti jsou rozděleny
podle věku a výkonnosti do tří skupin. Všechny skupiny trénují na orlovně. Zúčastňujeme se
individuálních soutěží v rekreačním aerobiku a vystupujeme na různých kulturních a
sportovních akcích.“
Vedoucí: Marie Pašková
Dětský sportovní aerobik – Gasi Team
„Gasi Team má 100 členů. Letos děti absolvovaly osm závodů: v Olomouci, Liberci, Pardubicích, Plzni, Zlíně, Hradci
Králové, Písku a v Praze. Naše závodnice jsou velmi úspěšné. Daří se nám vyhrávat medaile ve všech věkových
kategoriích. Ve finále, které se uskutečnilo v listopadu v Praze, byl náš klub Gasi Team vyhlášen nejúspěšnějším
klubem za letošní sezonu . Z tohoto ocenění máme velkou radost. Děti tvrdě trénovaly a zaslouží si to. V tomto roce
naše nejlepší závodnice poměří síly ve velké konkurenci na Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku,
které se uskuteční v dubnu na Kladně. Doufáme, že se nám bude na závodech dařit i nadále, a obhájíme i letos titul
nejúspěšnější klub.“
Vedoucí: Eliška a Silvie Galíkovy

Badminton
„Badmintonový oddíl je tvořen šesti členkami Orla ve věku od 39 do 51 let. Scházíme se každou středu v tenisové
hale na Růmech. Zaměřujeme se na ženskou čtyřhru.“
Vedoucí: Marie Schneiderová
Cvičení ženy
„Naše skupina žen spolu cvičí již třináctým rokem. Cvičíme spolu každé pondělí a středu s cvičitelkami, které pro nás
mají přístup, jaký potřebujeme. Cvičíme s nářadím, které je pro nás dostupné, ať jsou to spojené gumičky, činky,
nebo malé overbally na posilování. Odcházíme s pocitem, že jsme pro sebe udělaly všechno, co naše tělo potřebuje k
dalšímu fungování a cítíme se opravdu skvěle.“
Vedoucí: Alexandra náplavová

Florbal mladší žáci
„Ve školním roce 2011-12 se poprvé do Orelské florbalové ligy zapojila i florbalová reprezentace v kategorii mladších
žáků. Většinu tvoří žáci Církevní základní školy ve Zlíně, kteří trénují v rámci
školního kroužku každé pondělí v tělocvičně Střední školy pedagogické a
sociální. Kroužek navštěvuje 20 chlapců ve věku od 9 do 12 let. Hoši zatím
sbírají zkušenosti a sehrávají se.“
Vedoucí: Miroslav Škarka
Florbal junioři
„Trénujeme v hale Gymnázia TGM každou neděli. Pravidelně trénuje 14 hráčů.
V loňském roce jsme obhájili titul Mistrů republiky Orelské florbalové ligy.
Nyní se nacházíme na prvním místě s plným počtem 18 bodů, hned za druhým
Uherským Hradištěm a Dolními Bojanovicemi. Odehráno máme přesně polovinu sezóny a dalo by se říci, že postupu
do finále nebude nic bránit. Ještě náš čekají 2 turnaje, které určitě nepodceníme.“
Vedoucí: Filip Ženožička
Florbal muži
„Již třetím rokem hrajeme Orelskou florbalovou ligu. Naše tréninky probíhají pravidelně každou středu v tělocvičně
ZŠ Komenského I., kde se schází pravidelně od 8 do 20 florbalistů. Na tyto tréninky chodí i junioři, což je důležité pro
budoucí rozvoj našeho oddílu.
V minulém roce se nám podařilo v Orelské florbalové lize obsadit čtvrté místo.
Letos jsme byli přeřazeni do východní divize, tudíž v základní skupině máme zcela nové soupeře. V průběhu sezóny se
držíme na prvním až druhém místě tabulky, což zaručuje přímý postup do republikového finále. Věříme, že letos
dovezeme z republikového finále jednu z medailí.“
Vedoucí: Jakub Graubner
Malá kopaná
„Hráváme každou středu na hřišti 4. ZŠ na Januštici. V oddíle máme 20 členů ve věku 23-35 let.
Hřiště minulé léto prošlo rekonstrukcí a tak hrajeme na nové nejmodernější umělé trávě. Ještě stále hrajeme za
každého počasí, pod denním nebo umělým osvětlením. Posledně to bylo -13°C ale už jsme si někteří nepřipadali
nejmladší. Náš věkový průměr oddílu stále roste a tak doufáme, že nás budou postupně nahrazovat naše děti.
Vedoucí: Pavel Dudr
Plavání
„Oddíl plavání nemá žádné pravidelné tréninky, každý závodník se připravuje
individuelně. V loňském roce jsme se zúčastnili plaveckých závodů v Uherském
Hradišti a vybojovali jsme 2 stříbrné medaile v kategorii starší žáci a rovněž 2
stříbrné v mužích.“
Vedoucí: Andreas Strohbach
Sálová kopaná:
„Tréninky probíhají vždy ne čtvrtek od září do června na 16 ZŠ a přes léto na
venkovním hřišti na Lesní čtvrti. Oddíl má 8 pravidelných členů. V loňském roce
jsme se zaměřili na žáky, kteří s námi začali trénovat.“
Vedoucí: Andreas Strohbach
Oddíl stolního tenisu
„V roce 2011 se událo několik věcí, které stojí za zmínku, a které pevně věřím,
posunou oddíl směrem kupředu. Na přelomu února a března přišla změna na postu trenéra mládeže, kde Jana
Cziroka nahradil Pavel Vítek. Žáci vycítili nový impulz a s novou chutí se pustili do práce na své hře, což se ihned
odrazilo na jejich výsledcích. Máme kolem padesáti členů, z čehož polovinu tvoří kluci a holky pod 18 let. Trénujeme
dvakrát týdně a to úterky a pátky.

V uplynulé sezóně měl Orel Zlín pět družstev, které se zúčastňovaly
pravidelných soutěží. Nejvyšší družstvo udrželo krajskou soutěž a
vzhledem ke změnám uplynulým i chystaným jsem rád, že mohu vyhlásit,
za reálný postup o dvě soutěže víš, tedy do divize. Dvě z těchto mužstev
jsou vedené pro mládež, navíc se kluci začínají prosazovat i do vyšších
soutěží, kde jim dáváme dostatek prostoru pro jejich výkonnostní růst.
V roce 2011 jsme reprezentovali jednotu také v Orelských turnajích, a ze
všech těchto akcí jsme přivezli minimálně jedno medailové umístění,
přičemž skvělé výsledky nesbírali jen dospělí, ale i mládí. Z pěkných
výsledků bych chtěl vyzdvihnout především: finále v Polné v soutěži
družstev, kde žáci vyhráli první místo v republice. Muži skončili v hlavní
kategorii druzí a zviditelnili jsme se také na finálovém turnaji „Propinkejte se na Velehrad“, kde jsme obsadili třetí
místo.“
Vedoucí: Pavel Vítek
Zumba
„Oddíl Zumby na orlovně funguje od dubna minulého roku. Tancujeme každé pondělí na orlovně. V oddíle jsou ženy
různého věku. V tomto roce kromě Zumby budeme tancovat i latino americano mix.“
Vedoucí: Kateřina Martincová
Dětský folklórní souboru Trnečka
„DFS Trnečka navštěvovalo v loňském roce přes 40 členů ve věku od 2 do 16 let. Děti jsou rozděleny do tří skupin
podle věku. Zkoušky probíhají pravidelně každou středu na orlovně.
V loňském roce jsme se zúčastnili soutěžní přehlídky DFS, jako každým rokem
vystupovali ke Svátku matek na náměstíčku před kostelem na Jižních Svazích,
na tomtéž místě jsme pořádali již „ II. ročník Česko-slovenského dětského
folklórního festivalu Májíček“, který byl obohacen i o výtvarnou soutěž na
téma „Jaro“. Na „Májíčku“bylo možné vidět tři soubory ze Slovenské
republiky a pět ze Zlína a okolí. Další vystoupení nás čekala na Náměstí Míru
při „Bambiriádě“, na folklórních festivalech „Liptálské dny“ a „Kunovské
léto“.
Po prázdninách do Trnečky I. přišlo kolem 20 nových, dvou a tříletých dětí. I s
těmito dětmi jsme v listopadu již vystupovali na župní akademii, kterou letos
pořádala naše jednota Zlín. Vánoční program jsme v loňském roce předvedli hned první neděli adventní a to ve
Stojanově gymnáziu na Velehradě při příležitosti předání církevního grantu. Následovala vystoupení na vánočních
trzích na Náměstí Míru ve Zlíně a Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Stalo se již tradicí, že Trnečka poslední
neděli adventní pořádá posezení spojené s ochutnávkou cukroví, což nechybělo ani v roce 2011.
Mezi vánočními svátky jsme ve spolupráci s dětmi ze Štípy předvedli vánoční pořad v kostele Nanebevzetí Panny
Marie ve Štípě a 7. ledna nás ještě čekalo vystoupení v kostele Sv. Mikuláše v Malenovicích. V tento den probíhala
Tříkrálová sbírka a tedy i naši tři králové procházeli uličkami kostela a vybírali do kasičky na tuto sbírku. V průběhu
celého roku chodí Trnečka také vítat nové občánky do života.
V září 2012 Trnečka oslaví 5. výročí od založení souboru. Určitě bychom tomuto výročí chtěli věnovat pozornost a
věnovat mu nějaké vystoupení.“
Vedoucí: Marcela Sousedíková
Volejbal ženy
„Oddíl volejbalu žen má v současné době 8 členek. Pravidelně trénujeme, v zimě v
Městské hale na Bartošově čtvrti každé pondělí, a v létě na antukovém hřišti Na
přehradě. V létě také hráváme plážový volejbal na kurtech u koupaliště Zelené.“

Vedoucí: Petra Siónová
Volejbal muži
Scházíme se pravidelně na tréninky každé pondělí a středu přes léto na antukovém
hřišti Na přehradě a v zimních měsících v Městské hale na Bartošově čtvrti a v
tělocvičně 16 ZŠ. na Jižních svazích. Členská základna se více méně nemnění,
zůstává zhruba na 14 lidech, všichni starší 18 let.
V loňském roce jsme se zúčastnili ústředního Orelského turnaje ve volejbale, kde
jsme se umístili na celkově pátém místě. Dále jsme uspořádali dva turnaje. Jeden menší losovaný byl v červnu a
druhý velký turnaj smíšených družstev proběhl v září. Dle ohlasů byla s letošními turnaji na straně účastníků velká
spokojenost.“
Vedoucí: Radovan Václavek

Tančírna
„Tančírna jako samostatný oddíl Orla Zlín funguje teprve od září 2010.
Oddíl se schází každou neděli ve velkém sále orlovny. Momentálně máme 20 tanečníků. Ve výuce upřednostňujeme
osobní přístup s důrazem na správnou techniku tance ať už tradičního, standardního, tak i latinskoamerického.
Někteří tanečníci již s námi absolvují několikátou „sezónu“. Nejlepším tanečním párům nabízíme účast na hobby
soutěžích, pořádaných ČSTS. Někteří z našich bývalých tanečníků pokračují dále v tanečním klubu Fortuna Zlín, kde je
taneční výuka intenzivnější.“
Vedoucí: Karel Pátík
Studentská organizace RR49
„RR49 je křesťanská studentská organizace ve Zlíně,
která nabízí mladým lidem převážně z řad studentů
velké množství aktivit. Jsou zde jak duchovně zaměřené
aktivity v čele se studentskou mší svatou, tak i aktivity,
které slouží k vytváření dobrý vztahů mezi lidmi s
možností začlenění se do kolektivu, kam patří i sport. V
roce 2011 jsme nabízeli volejbal a florbal. Volejbal se
hrál každé úterý v tělocvičně na Základní škole Okružní
ve Zlíně. Přihlášených bylo 14 členů. V úterý se také hrál
florbal, který býval v tělocvičně na Soukromé střední škole pedagogické a sociální ve Zlíně. Přihlášených bylo 15
členů. V loňském roce jsme uspořádali další ročník Sportovního dne, na kterém se hrál stolní tenis a volejbal na
amatérské úrovni. Tento Sportovní den plánujeme i pro tento rok.“
Vedoucí: Petr Klinkovský
Plážový volejbal
„Oddíl plážového volejbalu jako tradičně letošní sezónu od května do poloviny září odehrál na beachvolejbalových
kurtech u koupaliště Zelené ve Zlíně. Pravidelně jej každý pátek navštěvovala základní šestičlenná sestava v případě
potřeby doplňována náhradníky. Nezúčastnili jsme se žádného turnaje v plážovém volejbale, protože tato část letní
sezóny slouží pro všechny hráče jako doplněk k zimní volejbalové sezóně šestkového volejbalu v hale.“
Vedoucí: Jaromír Schneider
RYTMUS Zlín
„Dětská taneční skupina RYTMUS Zlín má celkem 40 členů. Na orlovně od září 2011 zatím působí pouze malá část
taneční skupiny a to pokročilí. Tancujeme pravidelně každou středu.
Skupina působící na orlovně je zaměřena na mažoretky, roztleskávačky a zumbistky. Děti se věnují celkové taneční a
rytmické průpravě, která zahrnuje scénický tanec, balet, základy latinskoamerických tanců, stepu, moderní tanec.
Děvčata působící na orlovně jsou roztleskávačkami mužského volejbalového extraligového klubu FATRA Zlín, kde
vystupují každý týden. Mají za sebou i vystoupení v přímém televizním přenosu.
RYTMUS Zlín také pořádá na orlovně příměstské taneční tábory pro všechny děti a také taneční soustředění pro členy
taneční skupiny RYTMUS Zlín. V minulém roce proběhl úspěšný týdenní příměstský tábor se zumbou pro nové děti, z
nichž se některé staly členy Rytmus Zlín a členy Orla a pokračují v tanci dál. Také v létě proběhlo taneční soustředění
pro členy Rytmus Zlín ve velkém sále orlovny, na kterém jsme secvičily taneční choreografie pro tuto sezónu.“
Vedoucí: Kateřina Martincová

NAŠI ČLENOVÉ
V měsíci lednu oslavili narozeniny
50 let Marta Stuchlíková
55 let Pavel Šimeček
74 let Marie Klosová
79 let Zdeněk Langer
Noví členové
V měsíci lednu byli přijati celkem 4 noví členové. Z toho 1 člen do 18 let a 3 členové nad 18 let.
Své příspěvky, fotografie a náměty můžete zasílat na níže uvedenou adresu naší jednoty
nebo na e-mail: marcela.sousedikova@seznam.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 25.2.2012
Orel jednota Zlín, Štefánikova 661, 760 01 Zlín, tel. 577 434 916 nebo 733 604 812,
e-mail: orel.zlin@seznam.cz, web: orelzlin.webnode.cz

