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STOLNÍ TENIS – OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012
V kalendářním roce 2012 jsme toho stihli opravdu hodně, pro oddíl to bylo velmi náročných, avšak
úspěšných 365 dní. Na shrnutí roku mi bude stačit několik klíčových slov:
 Další nábor mladých a angažování dalšího trenéra –
Adama Závady, aktivního hráče našeho áčka.
 Příchod několika posil. Především ligový Petr Polák zvedl
úroveň tréninků a získal našemu oddílu zvuk po celém
kraji, vrátili se také bývalí hráči Zdeněk Klímek a Boris
Kristýnek.
 Nové stoly, které jsou schváleny pro přísnější pravidla,
které se aktuálně zavádějí
 Další tréninkový den ve čtvrtek – reorganizace tréninků,
která nám velmi pomohla, kdy jsme pátek nechali
kompletně mladým a i v úterý junioři přetahují a mají
možnost hrát s dospělými a nám zůstal čtvrtek, při čemž
i tam individuálně zveme mladé, co opravdu chtějí na
sobě pracovat.
 Zúčastnili jsme se všech orelských turnajů s nebývalými úspěchy! Například muži – vyhráli finálové
turnaje družstev v Polné i na Velehradě a jako jednotlivci ovládli turnaj v Hustopečích, juniorky –
vyhráli turnaj družstev v Polné, žáci – 2. místo ve finálovém turnaji v Polné.
Poděkování patří především hráčům áčka: Adam Závada, David Krejčiřík či Pavel Vítek nevynechali
poslední 2 roky žádný z těchto turnajů a důstojně reprezentují náš oddíl.
 V pravidelných soutěžích jsme právě uprostřed zlomové
sezóny, aktuálně to vypadá na postup A i B týmu a ze hry
o vyšší soutěže nejsou ani mladé naděje v déčku a éčku, což
je skvělá vizitka, jakou náš oddíl nepamatuje
 Založení družstva Orel Zlín „F“, které je určeno pouze
pro začínající hráče, momentálně tak máme 3 ze 6ti mužstev,
pro mládež, přičemž ti co již hrají déle a zlepšují se, mají
možnost se dostávat i do céčka.
 Orel Zlín má nyní na poli stolního tenisu velmi dobré jméno,
o čemž svědčí také zájem dětí a jejich rodičů o tento sport.
Věřím, že rok 2013 bude pro nás stejně úspěšný jako rok minulý.
-

Pavel Vítek -

ODDÍL RR49
Oddíl RR49 nabízí ve školním roce 2012/2013 hru florbalu a volejbalu. Oba sporty probíhají vždy v úterý.
Florbal hrajeme v čase od 19:30 do 21:00 v tělocvičně na Střední
průmyslové škole pedagogické a sociální (vedle 17.ZŠ). Volejbal
probíhá v čase 20:00 až 21:30 v tělocvičně na ZŠ Okružní (dříve 16.ZŠ).
Úroveň hry obou sportu je spíše amatérská, aby se do ní mohla zapojit
většina zájemců o hru. Pokud by jste se rádi zúčastnili nějakého
sportu, tak bližší informace naleznete na našem webu www.rr49.cz
v sekci sportu nebo přímo kontaktujte vedoucího sportu RR49 Petra
Klinkovského na e-mailu: petrklinkovsky@rr49.cz.
- Petr Klinkovský ZÁVODY HORSKÝCH KOL NA PLOŠTINĚ
7. října 2012 se konaly na Ploštině
závody horských kol. I přes nepříznivé
počasí si přijelo změřit své síly 30
závodníků z pěti jednot.
Zlín reprezentovala tří členná výprava
Gabriela Skybová, Eliška Skybová
a Antonín Zbořil. V kategorii dívky
do 7 let obsadila Gabriela Skybová
1. místo a Eliška Skybová se umístila
na krásné 4. příčce. Antonín Zbořil
v kategorii nad 61 let dojel na 2. místě.
Děkujeme všem za reprezentaci a gratulujeme k umístění.
-

MS -

DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR TRNEČKA
Děti z Trnečky měly konec roku, co se týká vystoupení, velmi náročný.
Nacvičený vánoční pořad „Vinšujem Vám štěstí, zdraví“ předvedly
nejprve hned na začátku adventu na Vánočním jarmaku v Tečovicích.
I přes velkou zimu a technické problémy, které nastaly ze strany
pořadatele, děti vše dobře zvládly a po vystoupení se mohly ohřát,
koupit či vyrobit si nějakou ozdobu, v připraveném sále Tečovic.
V polovině prosince, jak se již stalo tradicí, pořádala Trnečka „Posezení
s ochutnávkou cukroví“. Po vystoupení jsme si rozdali dárečky a pustili
se do cukroví, které maminky nebo babičky přinesly na ochutnávku. Děti si také mohly vyrobit přáníčka
a ozdoby na stromeček.
V následujícím týdnu jsme potěšili seniory v hospici „Hvězda“ v Malenovicích. Z takového vystoupení máme
vždy krásný pocit na duši a samozřejmě navštívíme obyvatele tohoto nebo podobného zařízení i příště.
Pak jsme si již dali vánoční prázdniny a hned na začátku nového roku se děti sešly v Kostele Sv. Mikuláše
v Malenovicích, aby opět předvedly své vánoční pásmo, tentokrát v rámci Tříkrálové sbírky. Díky také patří
Klárce Julinové, Vaškovi Julinovi a Jirkovi Sousedíkovi, kteří i přes to, že brzy odpoledne museli být
v kostele, celé dopoledne se mnou chodili na Jižních Svazích na Tříkrálové sbírce. Nohy nás sice bolely,
ale dobrý pocit nad nimi zvítězil.
Děkuji všem dětem za práci na zkouškách
a za všechna vystoupení, kterých se závěrem
loňského a začátkem letošního roku účastnily.
Nyní nás čeká příprava na duben, kdy se bude konat
oblastní kolo soutěžní přehlídky dětských folklórních
souborů.
- Marcela Sousedíková -

ŽUPNÍ AKADEMIE
V neděli 20. listopadu zahájila župní akademie ve Starém Městě starostka jednoty Dagmar Zálešáková,
která přivítala Orly a Orlice, účinkující a všechny hosty. Přítomné také pozdravil místostarosta Orla Antonín
Zelina a starosta města Staré Město Josef Bazala. Pak se již ujali slova moderátoři.
V programu jako první zazpívala malá Scholička Orla Staré
Město písně „Boží láska“ a „Jsem moc malý“. Domácí
jednota také vystoupila s oddíly Rodiče s dětmi – ukázka
cvičební hodiny, Cvičení a pohybové hry I. - s pásmem
„Kytička pro maminku“, Cvičení a pohybové hry II. - ukázka
základů gymnastiky, Moderní tance, Rekreační sporty –
dva taneční vstupy a ukázky z hodin: Aerobiku, Pilates
a Kondičního cvičení.
Orel jednota Domanín vystoupila s aerobikem a hrou
na housle.
Dětský folklórní soubor Písečánek reprezentoval Orla
Moravský Písek.
Děti z Orla Polešovice zahrály na kytaru a přednesly báseň.
Orel jednota Slavičín vystoupil se zpěvem a hrou na trubky.
Za jednotu Zlín se představil Dětský folklórní soubor Trnečka III. s pásmy „Točené z Valašska“ a „Slovenské
Karičky“ a také dětský rekreační aerobik. Vystoupení si připravily i vedoucí tohoto oddílu Veronika Křížková,
Jana Schneiderová a Veronika Schneiderová.
Na závěr celého programu nastoupili všichni účinkující na podium a župní akademii ukončili orelským
pochodem „ Vzhůru, Orle slovanský“ a Orelskou modlitbu „Ó zdroji pravdy“.
Župní akademie se opravdu povedla. Všechna vystoupení byla oceněna bouřlivým potleskem v zcela
zaplněném sálu Orlovny ve Starém Městě.
- MS ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA

8. prosince se ve Zlíně v tělocvičně na Střední průmyslové škole
konaly další turnaje orelské florbalové ligy mladších žáků a mužů divize východ.
Mladší žáci měli v pořadí druhý turnaj. V tomto turnaji se utkal náš Zlín
se Spartakem Hluk, nad nímž zvítězil 7:0 a s Kněždubem rovněž vyhrál
3:2.
Muži tento den hráli v pořadí již třetí turnaj. Zlín porazil X-Team
Bzenec 6:3, s Nivnicí však prohrál 3:4.
19. ledna se hrál třetí turnaj mladších žáků – divize východ v tělocvičně
základní školy v Moravském Písku. Zápas s Uherským Hradištěm vyhrál Zlín 7:1, avšak v dalším utkání
s Domanínem se Zlínu moc nedařilo a prohrál 2:7.
Průběžné tabulky:
Východ / mladší žáci
Pozice
1
2
3
4
5
6

Team
Uherský Brod
Domanín
Zlín
Kněždub
Spartak Hluk
Uherské Hradiště

Východ / muži
Body
18
15
12
7
1
0

Pozice
1
2
3
4
5
6

Team

Body
15
12
9
7
7
3

Zlín
Nivnice
Uherský Brod
Dolní Bojanovice
X-TEAM BZENEC
Ostrožská Nová Ves

-

MS -

