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Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady 
Orla za období 2007 - 2011 

Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. 

Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání ÚR. Ze stanov jsou předseda a 

místopředseda této rady členy Výkonného předsednictva Orla. 

Složení rady po zvolení: 

předseda: Petr Voleský 

místopředseda: Martin Belatka 

členové: Klára Jandová (aerobik), Jiří Třináctý (atletika), Jan Maňák (šachy), Jaroslava 

Tenglová (stolní tenis), Pavel Dohnálek (fotbal), Petr Macek (plavání), Jan 

Motl (volejbal), Vladimír Pajič (posilování), Jaromír Zbořil (sport seniorů), 

Petr David (vzdělávání), Stanislav Blaha (florbal), Josef Častulík (lyţování), 

Pavel Řehulka (kuţelky) 

Zástupci oblastí (zvoleni 3. května 2008) 

členové: Petr Gabriel, Michal Hořínek, Petr Jankovec, Vít Jůza, Vít Německý 

Dále se tělovýchovná rada v průběhu měnila následovně: 

15. prosince 2008 

odstoupení - Vladimír Pajič 

2. května 2009 - ÚR 

odstoupení Petra Voleského 

volba Ladislava Kotíka předsedou 

 

21. listopadu 2009 - ÚR 

z TVR odstoupili předseda Ladislav Kotík a místopředseda Martin Belatka 

předsedou TVR zvolen Vít Německý 

místopředsedou TVR zvolen Petr Gabriel 
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14. dubna 2010 - ÚR 

do TVR zvolen Petr Ducháček (sportovní komise FICEP) 

 

6. listopadu 2010 - ÚR 

rezignace - Jaroslava Tenglová 

zvolen - Kamil Basovník (stolní tenis) 

 

19. března 2011 

rezignace - Pavel Dohnálek 

 

Zasedání TVR 

 

23. ledna 2008 ústředí Brno 

25. února 2008 ústředí Brno 

27. května 2008 ústředí Brno 

8. prosince 2008 ústředí Brno 

20. května 2009 ústředí Brno 

18. června 2009 ústředí Brno 

16. září 2009 ústředí Brno (předsednictvo TVR) 

16. - 17. listopadu 2009 Borovinka u Domanína (včetně zástupců ţup) 

15. února 2010 ústředí Brno 

4.-5. červen 2010 Blansko (rozšířené zasedání TVR - zrušeno kvůli omluvenkám) 

17. června 2010 ústředí Brno 

15. prosince 2010 ústředí Brno (předsednictvo TVR) 

25. ledna 2011 ústředí Brno 
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Ostatní zasedání 

4. – 5. května 2010 Konference stát a sport 

20. července 2010 Koordinační schůzka odborných rad 

Ústřední aktivity 

Turnaje bez postupu 

Počet turnajů organizovaných tělovýchovnou radou v průběhu období mírně poklesl. Jednak v 

důsledku rozšiřování Orelské florbalové ligy a jednak v důsledku poklesu zájmu o ústřední 

aktivity obecně. Nejvíce je asi poklesem zájmu postiţen tradiční orelský sport – fotbal. 

Některé turnaje bývají zrušeny, ostatní jsou pořádány za malé účasti. Tradiční letní turnaj jiţ z 

ústředního kalendáře vymizel (nadále ho ale pořádá jednota Ţďár). 

Volejbalové turnaje pořádané pro dospělé kategorie jsou co se týká účasti stabilní, turnaj 

kadetů byl ale v posledních 2 letech pro malou účast rušen. 

Šachový turnaj probíhá kaţdoročně v Moutnicích a i zde došlo k lehkému poklesu účastníků. 

Závody v běhu na lyţích se v důsledku sněhové situace konaly pouze v roce 2010 v areálu 

Borovinky u Domanína za malé účasti z řad členů Orla. 

Finálové turnaje s postupem 

V roce 2008 se konaly kvalifikace v těchto sportech: florbal, fotbal, stolní tenis a kuţelky. S 

rozšiřováním kategorií Orelské florbalové ligy a poklesem zájmu o fotbal se kvalifikace 

pořádají pouze pro stolní tenis (jednotlivci a druţstva) a kuţelky (druţstva). 

Soutěžní aktivity 

Orelská florbalové liga 

Florbalová liga se postupně rozšiřuje a počet kategorií se pro sezónu 2010/2011 ustálil na 7 

(elévové, mladší ţáci, starší ţáci, ţákyně, junioři, juniorky, muţi). V lize působí přes 100 

druţstev rozdělených do jednotlivých divizí, ze kterých postupují druţstva do 

celorepublikového finále. Výsledky jsou zveřejňovány na adrese http://www.florbalovaliga.cz 

resp. http://ofl.orel.cz. 

V rámci rozvoje florbalu probíhají obnovy trenérských licencí a školení trenérů a rozhodčích. 

Trenéři nově získávají licenci „D“ ČFbU a rozhodčí licenci „C“ v rámci organizace Orel. 

 

Orelská běžecká liga 

http://www.florbalovaliga.cz/
http://ofl.orel.cz/
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V roce 2009 došlo k zaloţení běţecké ligy obsahující jiţ pořádané ústřední běhy a několik 

místních běţeckých závodů, z nichţ byly započítávány výsledky členům Orla v jednotlivých 

kategoriích. Další ročník začal organizačně zajišťovat Petr Halas a informace a pořadí jsou 

průběţně zveřejňovány na stránkách Orla http://obl.orel.cz. Vyhlášení výsledků předchozího 

ročníků probíhá vţdy na prvním běhu, kterým je jiţ tradičně zimní běh v Moutnicích. 

Oslavy 100 let Orla v Kroměříži 

Tělovýchovná rada se částečně podílela na organizaci sportovních aktivit a turnajů v rámci 

oslav 100 let Orla. 

Hry Orla 

Pro rok 2010 přišla rada s konceptem uspořádání jedné větší akce během roku (po vzoru her 

pořádaných v rámci organizace FICEP). Hry se uskutečnily v termínu 12.-13. června 

v Blansku. Část turnajů byla otevřena i veřejnosti. Součástí byly finálové turnaje v kuţelkách 

a OFL v kategorii juniorů. Koncept her se ukázal jako zajímavý, nicméně bez dostatečné 

účasti jednot nebude do budoucna realizovatelný.  

Pro rok 2011 se počítá s víkendovým termínem 23. -25. září. V rámci Her se uskuteční finále 

v kuţelkách druţstev a dále pak turnaje ve fotbale, florbale, stolním tenise a volejbale. Na 

pořadatelství se přihlásila jednota Křenovice. 

FICEP – reprezentace 

10. - 13. července 2008 – Hry FICEP v Rakousku 

9. - 12. července 2009 – uspořádání Her FICEP v Brně (fotbal, tenis, šachy) 

7. října 2010 – Hry FICEP ve Švýcarsku – 1. místo florbal - kategorie U19 

Veřejné aktivity 

 

Soutěž ve fotbalových dovednostech 

Kaţdoročně probíhá na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle finále soutěţe ve fotbalových 

dovednostech. Soutěţ je určena i pro širokou veřejnost. Její základní kola probíhají 

v jednotách, které se přihlásí k pořádání. 

Propinkejte se na Velehrad 

Od roku 2009 pořádá Orel za mediální podpory Katolického týdeníku soutěţ ve stolním 

turnaji druţstev. Tato akce je určena i pro širokou veřejnost. Základní kvalifikace probíhají 

regionálně dle přihlášených druţstev. Pořadatelem bývají nejen jednoty Orla, ale třeba i 

farnosti. Finálový turnaj probíhá v rámci cyrilometodějské pouti a Dnů lidí dobré vůle na 

Velehradě. 

 

http://obl.orel.cz/
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Soutěž ve florbalových dovednostech 

V rámci Her Orla se v roce 2010 uskutečnil první ročník soutěţe ve florbalových 

dovednostech. 

Financování sportu 

V průběhu období byla vyčleněna část peněz, které jsou poskytovány jako dotace na účast v 

dlouhodobých soutěţích, a jsou rozdělovány do jednot dle schváleného klíče na základě 

doloţení účasti druţstev v soutěţi. 

Pro rok 2011 byla v rozpočtu přidána poloţka „Rozvojová dotace TVR“ pro podporu rozvoje 

nových sportů, jednot a menších regionů. Dotace byla vyhlášena v ústředním zpravodaji (pod 

názvem „Sportovní rozvojový fond“).  

Organizace 

V posledních letech přibyla moţnost oznamovat turnaje v rámci webových stránek 

(informační systém Orla). 

 

 

Závěrem této zprávy bych chtěl poděkovat svým předchůdcům na funkci předsedy v tomto 

volebním období Petru Voleskému a Ladislavu Kotíkovi za odvedenou práci a čas věnovaný 

orelskému sportu. 

Dále pak jednotlivým členům této rady a garantům sportů za práci odvedenou v období 2007-

2011. 

Nemalý dík pak musí nutně patřit těm, kteří na úrovni žup či jednot organizují samotné akce a 

zejména trénují a vedou jednotlivé oddíly. 

 

Vít Německý 

předseda TVR 
 


