Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí
Rok se s rokem sešel a my Vám přinášíme zprávy o naší činnosti v roce 2015.
Letos to nebylo pouze o sportu a zábavě, ale také o práci s naší sokolovnou (zmínka ve zprávě
z předešlého roku). Vystěhování, úklid a následné nastěhování a zprovoznění sokolovny. Hip hip
hurá,podařila se uskutečnit její rekonstrukce, z hlavních - výměna podlahy na sále, střešní krytiny,
oken, zateplení fasády.

Teď již k jednotlivým akcím:

uspořádali jsme:
Přespolní běh údolím Divoké Orlice 4.10.2015
Běh je zapsán v Iscarex capu. Letos se běžci účastnili již 27. ročníku, který se běžel v obvyklou první
říjnovou neděli. Na startu se sešlo 288 závodníků, odměnou za účast jim bylo krásné slunečné
podzimní počasí.
Fotodokumentaci a výsledkovou listinu shlédnete na našich webových stránkách:
http://www.sokolklasterec.cz/bezecke-zavody/1457-beh-udolim-orlice.html

Horská časovka (27.9.2015 )
Již po deváté odstartoval v neděli 27.9.2015 závod v časovce jednotlivců mezi sokolovnou v Klášterci
a Kašparovou chatou na Adamu. Prodloužený víkend zlákal část potencionálních závodníků k účasti
na jiných akcích nebo zájezdech, takže účast byla o něco menší než v předchozích ročnících, nic to
však neubralo na kvalitě a pozoruhodnosti závodu.
Výsledkovou listinu a fotky naleznete na sokolském webu:
http://www.sokolklasterec.cz/cyklistika/1453-horska-casovka-klasterec-adam.html

Jednotlivé oddíly v akci:
Lyžařský oddíl:
Rok 2015 je významný pro nás tím, že člen Zdeněk Kristejn zkusil založit přípravný biatlonový oddíl.
Ukázalo se, že zájem o tento sport je veliký. Výsledkem jeho nápadu je jedenáct členů ve věku od
šesti do třinácti let. Troufám si říci,že se bez pochyby bude kroužek nadále rozrůstat.
Děti absolvovali dvě soustředění. Jedno v zimě na běžkách v únoru v Peci pod Sněžkou a druhé v létě
v srpnu v Orlickém Záhoří. Během roku se zúčastnili 7 závodů.
11. 1. 15 - Jizerská 50
Zdeněk Šroler st. (2198 místo)
28. 2. 15 - Krkonošská 70 - 50 km volná technika
4. místo: Zdeněk Šroler st., Zdeněk Šroler ml., Luděk Poláček
Faltus František, Faltus Milan, Faltus Radek, 2 x Kristejn
2. 5. 15 - 15 km po Divoké Orlici
3. místo sokol A Karel Mitvalský, Zdeně Šroler ml., Daniel Šroler, Pavel Vymetálek, Luděk Poláček
6. místo sokol B Dušek Michal, Brůna Jaroslav, Toman František, Martin Lux, Severin Pavel
7. místo sokol C Zdeněk Šroler st., Matyáš Jiří, Hofman Martin, Brajtr Michal, Hovad Jaroslav
5. 7. 15 - Pastvinský triatlon
okolo 20. místa Daniel Šroler, Zdeněk Šroler, Martin Lux
19. 7. 15 - Říčkovský golem – triatlon
28. Daniel Šroler
40. Zdeněk Šroler ml.
25. 7. 15 - Kunvaldský železný muž - triatlon
štafety: 2. místo Daniel Šroler, Zdeněk Šroler ml., František Fajfr
7. místo Pařilová Martina, Zdeněk Šroler st., Jindřich Koblížek
5. 9. 15 - Východočeský vodácký maraton
1. místo sokol Zdeněk Šroler ml., Zdeněk Šroler st., Pavel Vymetálek, Luděk Poláček, Petr Kalous
28. 9. 15 - Přes tři jezy Praha - pramice
1. místo sokol A Zdeněk Šroler ml., Pavel Vymetálek, Luděk Poláček, Petr Kalous, Martin Lux
2. místo sokol B Zdeněk Šroler st., Filip Moravec, Jiří Matyáš, Jaroslav Brůna
Další závody: Dračí lodě Pastviny, Kunvald půlmaraton, Duatlon Žamberk

Florbalový oddíl:
Florbalový oddíl mužů má celkem 22 hráčů ve věku 15 – 32 let.
Oddíl sehrál v sezóně 2014/2015 opět Orlickou amatérskou ligu a dva turnaje.
OAFL - šestý ročník se opět odehrál v hale v Dolní Dobrouči a týmu bylo celkem jedenáct. Liga se
hrála ve stejném systému jako v ročníku pátém. Klášterec skončil v tabulce na devátém místě.
Podzimní turnaj ( 1. listopad 2014) – konaný v Dolních Libchavách a naše výsledné páté místo.
Orlicko florbal cup ( 2. května 2015) - turnaj se odehrál v hale v Brandýse nad Orlicí, bylo přihlášeno
6 týmu, hrál každý s každým. Klášterec celkově skončil na čtvrtém místě.
Přes sezónu jsme odehráli několik přátelských utkaní s týmy: Letohrad, Rybná nad Zdobnicí,
Lukavice, Lanškroun a také jsme trénovali v hale v Rokytnici v Orlických horách.

Fotbalový oddíl:
Tady Vám také velmi rádi představíme novinku. Hoši z klasického dospělého fotbalového oddílu,tak
též zkusili oslovit děti,dorostence….ve výsledku se scházejí v počtu 5-10 dětí ve věkovém rozmezí 813 let.Bohužel z tohoto důvodu nejsme schopni odehrát žádný zápas nebo turnaj. Snažíme se
trénovat dvakrát týdně,vzhledem k tomu,že naši mladí fotbalisti jsou i místní hasiči atd.,musíme najít
vzájemné kompromisy a volné chvíle. Doufáme,že zaujmeme a budeme se rozrůstat.
Sezona 2014/2015 - v jarní části okresního přeboru III. třídy nás čekalo celkem deset mistrovských
utkání. Z deseti zápasů se nám podařilo třikrát vyhrát a sedmkrát prohrát, což nám stačilo na
celkovou 12 příčku.
V letní přípravě se nezahálelo, probíhala fyzická příprava a začlenění nových mladších posil.
Po přestávce nás čekala nová sezóna 2015/2016. V níž se odehrálo třináct soutěžních utkání. Pro nás
velmi úspěšných, devět výher a čtyřikrát prohra. Tímto jsme zazimováni na třetím místě a hřeje nás,
že na druhého v tabulce ztrácíme pouhé tři body.
Oddíl zorganizoval tradiční souboj „ženatí – svobodní“, tento zápas se odehrál 4.10.,za skvělé
podpory a fandění místních i nemístních diváků. Utkání skončilo lépe pro ženaté, kteří zvítězili 3:5.

Hokejový oddíl:
V uplynulé sezóně 2014/2015 čítal hokejový oddíl 35 členů.
Od září 2014 jsme se opět zapojili do soutěže neregistrovaných hokejistů v Lanškrouně
(Lanškrounská hokejová Liga www.tslan.cz ). V této lize letos působí 42 týmů převážně
z Ústeckoorlického okresu a tím se jedná o vůbec největší takovou soutěž v rámci ČR. Byli
jsme zařazeni do třetí skupiny této soutěže, kde jsme se nakonec umístili na druhém místě.
Celkem jsme v loňské sezóně v rámci LHL odehráli devatenáct soutěžních utkání, které probíhaly až
do konce března 2015.
Od prosince 2014 do konce února 2015 se náš oddíl již počtvrté zapojil do soutěže

v Žamberku, která je pořádána pod názvem Pohár o Žambereckou Orlici. Za účasti deseti týmů
jsme odehráli celkem devět utkání a vybojovali páté místo.
Uplynulou sezónu 2014/2015 jsme oficiálně zakončili na valné hromadě konané začátkem
dubna 2015. Za účasti cekem padesáti osob z řad hráčů a fanoušků. Bylo konstatováno, že uplynulá
sezóna byla úspěšná a po stránce absolvovaných aktivit velice bohatá (28 soutěžních utkání,
13 přípravných a přátelských zápasů a 22 samostatných tréninků na ledě. Celkem tedy 63
aktivit na ledě).
Ani s nadcházejícím jarem nebyl náš oddíl v nečinnosti. Probíhaly přípravy na akci pořádanou
našiv oddílem pod názvem „Rock sport párty“. Již čtvrtý ročník této akce proběhl 25.7. 2015
(rocksportparty.cz) za účasti cca 600 účastníků. Program tohoto ročníku zahrnoval mimo jiné
Netradiční klášterecký pětiboj, spoustu atrakcí pro děti, vystoupení tří rockových kapel,
mexický bar, sehrání fotbalového utkání mezi hokejovými družstvy našeho
oddílu a týmem Kunvaldu. Pořádáním této akce si zajišťujeme část příjmú potřebných
k realizaci našich aktivit.
Na sezónu 2015/2016 máme naplánovánu činnost v podobném rozsahu jako v uplynulém
roce. Těžíme s poměrně široké základny nadšených členů, kteří jsou ochotni podílet se na naší
činnosti nad rámec vysoce překračující pouhé hraní ledního hokeje.
Za hokejový oddíl předseda oddílu Josef Rous.

Volejbalový oddíl:
V létě nadšeně využívá venkovní hřiště, nyní se velmi těší z nově rekonstruované sokolovny, kam
členové pravidelně dochází na tréninky.
Veškeré informace o T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí naleznete na našich internetových stránkách:
www.sokolklasterec.cz
Tomáš Bartoš

odbor sportu T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí

tel.:728 955 154

