Zpráva o činnosti sportovních oddílů T. J. Sokol Ústí nad Orlicí za
rok 2015
Volejbal A
duben 9. volejbalový turnaj na Parníku (Česká Třebová) - účast 5 družstev - 3. místo
12. září - tradiční Lyžníkova smeč (Říčky v Orlických horách), pořádaná Ski klubem - opět 1.
místo (všechny ročníky naši volejbalisté vyhráli)
29. srpna - turnaj v Sudslavi
14. listopadu - tradiční podzimní turnaj u nás v tělocvičně - účast 5 družstev a naše dvě
družstva obsadila 2. a 3. místo.
prosinec – vánoční turnaj v Kerharticích
Vzhledem k tomu, že se několik let nikdo nepřihlásil na župní turnaj, nebyl letos pořádán.

Volejbal B
K pravidelné činnosti v tělocvičně zaměřené na volejbal pro rekreační hráče se v roce
2015 scházelo nadále v průměru 8-9 hráčů.
V letních měsících se pak oddíl scházel na hřišti na stadionu pouze výjimečně.
V rámci mimosportovní činnosti se členové několikrát sešli na společné vycházce zakončené
diskusí v pohostinství.
Dne 21.11. 2015 oddíl volejbal B reprezentoval T. J. Sokol Ústí nad Orlicí na volejbalovém
turnaji Cecilky v Jablonném nad Orlicí (4. místo).

Sálová kopaná
květen – turnaj v malé kopané (Žamberk) – 3. místo
září – turnaj v malé kopané (Říčky v Orlickém Podhůří) – 3. místo
listopad – turnaj ve futsalu (Libchavy) – 4. místo
31. prosince Silvestrovský turnaj ve futsalu v sokolovně T. J. Sokol ÚO (pořadatelství)
počet družstev: 4, umístění: 1. místo: Sokol UO „B“, 2. místo: Sokol UO „A“

Oddíl historického šermu Medieval
Oddíl historického šermu v letošním roce přišel o jednoho člena. Ztráta je pro oddíl výrazná, jelikož
zbyli pouze dva aktivní členové. I přesto dále aktivně vystupují před veřejností. Vystoupení ukázek

šermu trvá přibližně 7 minut. V tomto roce se zúčastnili pěti vystoupení a jednoho prezentačního videa
pro hrad Litice a skupinu pokusu a omylů Fext.
Vystoupení:
27.6. Svatba Kostelec nad Orlicí
27.6. Dětský den ve Dvořisku
1.8. Cakle Ústí nad Orlicí
29.8. Dětský den Říčky Orlické podhůří
6.9. Dětský den Brandýs nad Orlicí

V tomto roce jsme se opět zúčastnili vystoupení v Opočně a v Bohdanči, kde jsme ztvárnili ohnivé
čerty. Vystoupení proběhlo na konci listopadu a začátkem prosince. Členové oddílu se také zúčastnili
sportovní akce 24 hodin na nohou, kde ve trojčlenném týmu (jeden člen byl mimo řad Sokola) obsadili
druhé místo.

Lyžování
Ve čtyřech víkendových dnech v lednu a únoru se uskutečnily celodenní lyžařské
zájezdy do Říček v Orlických horách spojené s výukou lyžování i snowboardingu. Zájezdů se
účastnilo 40 dětí a 15 instruktorů dle potřeby. Závěrečný den proběhly lyžařské závody v
obřím slalomu. Všem dětem byly na závěr předány drobné dárky a pamětní diplomy a
zároveň byli odměněni vítězové závodu. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
organizaci této akce, která se uskutečnila i přes náročné sněhové podmínky.

Nohejbal
K dnešnímu dni stále nedodal zprávu o své činnosti. Účastní se několika letních
turnajů v blízkém okolí. Pořádali nohejbalový turnaj v rámci místní městské akce Ústí 2015
– Město v pohybu, kterého se mohlo zúčastnit jakékoli družstvo z řad veřejnosti. V srpnu opět
pořádali turnaj pod hlavičkou naší jednoty.

