ZPRÁVA O ČINNOSTI SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ
T.J. SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ V ROCE 2012.

Oddíl lyžování.
Jako každý rok uspořádal oddíl lyžování cyklus 4 lyžařských zájezdů pro děti do Říček
v Orlických horách s výukou základů lyžování a jízdy na snowboardu. Cyklus byl ukončen
závody v obřím slalomu s vyhlášením a odměněním vítězů v jednotlivých kategoriích a
odpoledne karnevalem na lyžích. Zájezdy se uskutečnily ve dnech 8., 15. a 29. ledna a 11.
února a zúčastnilo se jich 52 dětí, členů i nečlenů Sokola.
Lyžařský oddíl má 10 členů a s organizací zájezdů jim pomáhali také členové oddílu
volejbalu.
V zimním období tráví členové lyžařského oddílu spolu s dalšími členy naší jednoty víkendy
na naší Sokolské chatě v Říčkách v Orlických horách, kde provozují sjezdové i běžecké
lyžování.
Vedoucím oddílu lyžování je Jan Bouchal

Oddíl rekreačního volejbalu.
Oddíl rekreačního volejbalu má 27 členů – 14 žen a 13 mužů. Hrají smíšená družstva.
Scházejí se od září do května v tělocvičně, jedna skupina každé úterý a pátek od 20.15 do 22
hod. a druhá skupina každou středu od 17.30 do 19 hod. a v neděli od 19 do 20.30 hod. Od
května do konce srpna se hraje na volejbalových kurtech na Sokolském stadionu. Vedoucími
oddílu volejbalu jsou Lukáš Vaňous, Jaroslava Tomšů a Luděk Grätz..
V březnu se oddíl zúčastnil turnaje v České Třebové, kterého se zúčastnilo 5 družstev..
20. května organizoval náš oddíl z pověření župy 1.kolo župního přeboru ve volejbalu
smíšených družstev. Turnaj se však nekonal, protože se nepřihlásil žádný tým.
3.-8. července zorganizoval oddíl volejbalu pro členy i nečleny Sokola vodácký zájezd na
slovenský Hron (16 lodí) a 17.-26. srpna autokarový zájezd do italských Dolomit
(vysokohorská turistika).
8. září se náš volejbalový oddíl zúčastnil turnaje v Říčkách v Orlických horách, který
pořádaly chata Karosa a Skiklub. Turnaje se zúčastnilo 9 družstev a Sokol Ústí se umístil na
1. místě.
Vedoucí Lukáš Vaňous
Oddíl nohejbalu.
Oddíl má 9 členů a trénuje každou středu od 20.15 do 21.30 hod.
5.. května se oddíl zúčastnil turnaje dvojic v Žamberku – pořadatel VČE. Zúčastnilo se 8
týmů, naše týmy vybojovaly 2. a 5. místo.
26. května účast na turnaji trojic v České Třebové. Pořadatel opět VČE. Při účasti 6 týmů
skončili naši borci na 2. místě.
Turnaje trojic 7. července v Chocni se zúčastnilo 12 družstev a náš tým obsadil 6. místo.
Vedoucím oddílu je Pavel Lustyk – e-mail: cyklolustyk@seznam.cz, tel. 465 526 150
Oddíl sálové kopané.

Oddíl má 11 členů, ale chodí si sem zahrát i členové jiných oddílů např. florbalu. Sálová
kopaná trénuje ve školním roce ve středu 19.00-20.00 hod a v neděli 17.30-19.00 hod. v
tělocvičně, o prázdninách každý čtvrtek na umělém trávníku na Sokolském stadionu.
Oddíl se zúčastnil 7. července v Černovíru turnaje v malé kopané „O černovírskou
merunu“.Při účasti 11 družstev vybojovali hráči Sokola Ústí pěkné 5. místo.
Vedoucím oddílu je PhDr. Vlastimil Kolář – e-mail: vlasta.kolar@centrum.cz, tel.
732 610 102

Oddíl florbalu – FBC Sokol Ústí nad Orlicí
Oddíl má v současné době 16 hráčů, z toho jsou 2 brankáři. Trénuje v hale v Brandýse nad
Orlicí a to každý pátek od 18 do 20 hod., druhá část týmu trénuje v Králíkách v místní
tělocvičně.
V sezóně 2011/2012 hrál oddíl Pardubickou ligu mužů. V 1. pololetí 2012 odehrál 12
ligových zápasů, které se hrály v hale v Rokytnici v Orlických horách a skončil celkově na 8.
místě.
V sezóně 2012/2013 odehrál první turnaj 7. října v Pardubicích:
TJ Liberec – FBC Sokol Ústí nad Orlicí 4 : 2
FBC Sokol Ústí nad Orlicí – Sklovital Sokol D Pardubice C 3 : 4
druhý turnaj 28.října v Přelouči:
FBC Respekt Heřmanův Městec – FBC Sokol Ústí nad Orlicí 3 : 5
FBC Sokol Ústí nad Orlicí – Orel Přelouč 4 : 8
Oddílový web: www.fcsuo.wz.cz
Vedoucím oddílu je Leoš Chasák
Oddíl historického šermu – SHŠ MEDIEVAL
Oddíl má pouze 4 členy – 1 žena, 2 muži a 1 st.žákyně. Trénují v sobotu od 13 do 17 hod.
Protože vedoucí oddílu Lucia Lehká v březnu porodila holčičku, vystupovali šermíři letos
pouze jednou a to 7. července v obci Řetůvka, kde sportovní jezdecký klub pořádal soutěž
chladnokrevných koní. Šermíři vystupovali v přestávkách mezi jednotlivými soutěžemi.
Oddílový web: www.medieval.wz.cz
Vedoucí oddílu je Lucia Lehká

V Ústí nad Orlicí 31.10.2012
Zprávu podává: Rudolf Sedlak, náčelník TJ. Sokol Ústí nad Orlicí

