Zpráva o činnosti T. J. Sokol Klášterec nad Orlicí
S radostí vám v souhrnu představíme činnost, aktivitu, podporu a zúčastnění se T.J. Sokolu Klášterce
nad Orlicí za rok 2017.
Dne 1. 10. 2017 jsme uspořádali:

Přespolní běh údolím Divoké Orlice
Tradičně první říjnovou neděli se konaly v Klášterci na fotbalovém hřišti závody v přespolním
Běhu údolím Orlice. Po deštivém týdnu jsme se konečně dočkali pěkného podzimního dne, svítilo
sluníčko, občas zafoukal větřík, teplo tak akorát na kvalitní krosové běhy. Možná právě proto jsme se
dočkali početné účasti závodníků v žákovských kategoriích, naopak někteří dospělí zřejmě využili
pěkného dne k dohánění restů v podzimních pracích.
Závodech na tratích od 90 metrů po 9 kilometrů. V řadě závodů jsme viděli dramatický průběh, např.
v předžácích bylo vítězství Marka těsné, v nejmladších žácích rozhodla necelá vteřina o vítězi i o
třetím místu, těsné bylo i druhé místo nejmladších žákyň II nebo vítězství mladšího žáka Rybky. Na
delších tratích už byly rozestupy zpravidla zřetelné. V kategorií žen tentokrát Jana Matyášová
podlehla silné konkurenci Elišky Kalousové a Lenky Duškové, i když doběhla v navlas stejném čase
jako předloni. V kategorií mužů zvítězil po 4 letech Radek Hübl, vítěz Údolím Orlice v letech 20112013, druhý nejlepší čas zaběhl Marek Kincl, který podobně jako Matyášová nebo Dušková dokázal,
že na věku v dlouhých bězích moc nezáleží.
K příjemné atmosféře závodu přispěly také vložené závody. Na trať mezi hranicemi pokutových
území fotbalového hřiště se vydalo přes 25 „mrňat“ od 2 do 5 let a početný doprovod rodičů, aby si
v cíli vysloužili diplom a velkou perníkovou medaili. Druhým vloženým závodem, letos teprve
podruhé, byla Klášterecká půlmíle. Dva okruhy kolem hřiště zpestřené překážkou uprostřed okruhu
zaběhl nejrychleji Klášterecký Martin Sabota, zajímavé také bylo porovnání sil závodníků, kteří už měli
jeden závod za sebou, s naprostými, ale neunavenými amatéry. Každého účastníka mohla také
potěšit bohatá nabídka občerstvení od cukrové vaty až po výborné klobásy.
Před pořadateli nyní není „lehčí“ úkol než vymyslet, jak vylepšit příští, jubilejní, 30 ročník.
Výsledovku naleznete na našich internetových stránkách: www.sokolklasterec.cz

Dne 24. 9. 2017 se startovala

Horská časovka
Krátká, ale o to náročnější a zároveň hezká cyklistická časovka mezi sokolovnou v Klášterci a
Kašparovou chatou na Adamu nad Českými Petrovicemi. Náročná proto, že až na výjimky vede do
kopce, hezká proto, že probíhá v uvolněné atmosféře konce sezony. Zmožené závodníky v cíli čeká
kobliha, čajíček a kompletní sortiment restaurace hned za cílovou čárou. A samozřejmě nádherný
výhled na masív Kralického Sněžníku a Kladské údolí.
Vypsané kategorie oproti minulým ročníkům rozšiřujeme, na základě přání nejzkušenějších borců
přidáváme kategorií Muži D. Chladno, vlhko, na Jedlině mlha jak v pytli, mokrá silnice, to bylo počasí
při letošní časovce. Spolu se sobotním Duatlonem v Žamberku, který vyčerpá řadu závodníků a na
neděli už jim nezbydou síly, to byly důvody slabší účasti. O to zajímavější však byly výsledky a průběh
závodu pořádaného letos jako součást Evropského týdne sportu.
První na trať vyrazil Martin Kačena na koloběžce a svým časem se vklínil mezi další dva
koloběžkaře z rodiny Dytrtových. Na starých kolech bez přehazovaček jeli neodmyslitelní účastnící
závodu Jirka Matyáš, Martin Lauchter a Jan Krause. Z nich nejrychlejší byl prvně jmenovaný
z pořádajícího Sokola Klášterec. Na horských kolech bylo první větší překvapení, když na druhém
místě, o pouhých 13 vteřin, skončil Tomáš Bartoš, také ze Sokola Klášterec, který jel závod poprvé a
zajel skvělých 21:36. Podle mě největší překvapení přinesla kategorie žen, kde mnohonásobná
medailistka z mistrovství světa a Evropy amatérů Monika Simonová nestačila Moniku Jehličkovou
z Bakako Nová Paka a podlehla ji o pouhé 4 sekundy. Čtyřsekundový rozdíl rozhodl také o vítězi
kategorie Muži D. Nejtěsnější rozdíl pouopouhé jedné vteřiny rozhodl o 2. a 3. místě mezi Muži A a
také o nejrychlejším muži celého závodu. Junior Jan Hauf z Duhy Lanškroun časem 16:37 porazil
Marcela Boháče ze Svitávky, který už se zařadil do kategorie Muži B. O kraťoučkou jednu vteřinu
porazil Jan Hauf i sám sebe z loňského ročníku.
Výsledovku naleznete na našich internetových stránkách: www.sokolklasterec.cz

Určitě stojí za zmínku a pochvala za další uspořádané společné akce plné sportu a zábavy, které si
získávají na velké oblibě a budují si tradici. Patří sem v létě pod širým nebem pořádaná ROCKSPORT
PARTY, vyhlášená Štěpánská zábava, Silvestrovský turnaj ve stolním tenise, Fotbalový turnaj „Liga
mistrů ve třech“ ,Velikonoční zábava, lyžařský zájezd, letos Itálie, T-Mobile OLYMPIJSKÝ Běh a spousta
dalších aktivit.

Dále si s námi můžete projít činnost jednotlivých oddílů T.J.Sokola Klášterce nad Orlicí:

Divadelní soubor LEDŘÍČEK
Určitě nesmíme opomenout velice aktivní a oblíbený divadelní soubor. Na začátku března, naši
divadelní ochotníci vyrazili do světa. V pátek 21. dubna sehráli představení "Mátový nebo s
citrónem?" v rámci postupové přehlídky venkovských divadelních souborů Miletínské divadelní jaro
2017 a v sobotu 22. dubna na X. národní přehlídce sokolských divadel v Lázních Toušeň. Naši
ochotníci sehráli výborné představení, které se líbilo i konkurentům z Vamberka a od lektorského
sboru si také odváží nejvíce udělených cen, celkem pět.
V sobotu se ochotníci přesunuli do středočeských Lázní Toušeň, kde byli přijati na slavnostním uvítání
u starosty. Hned poté se přesunuli do místní sokolovny aby i zde sehráli nám již dobře známého
"Mátového". Sobotními konkurenty bylo divadlo Dámská šatna z Kroměříže s krásnou hrou "Vzpoura
nevěst". Lektorským sborem na této celorepublikové přehlídce sokolských divadel byli Milan Špale,
Bohumil Gondík a Filip Müller. I od této poroty jsme se doslechli plno motivačních rad, které lze
využít v budoucnu. Divadelní spolek zaznamenal velký úspěch na letošní Orlické bráně v Žamberku.
Během letního programu 2017 sehráli klasickou komedii "Charleyova teta", kterou premiérově uvedli
na velikonoce 2017. Druhé představení,nám velmi známý "Mátový" sehráli v Pastvinách v areálu
restaurace Na vleku. Bylo to tedy další představení pod širým nebem v krátké době. Sehráli tedy dvě
skvělé komedie během dvou dnů.
Letos tak Klášterečtí ochotníci opět zvedají pomyslnou laťku zase o kousek výš.

Lyžařský oddíl:
Od loňského roku se přípravka biatlonového oddílu rozrostla o nové členy. Nyní máme zapálených
tímto krásným sportem deset děvčat a sedm chlapců.
Přes léto mají členové minimálně jedenkrát týdně a přes zimu dva tréninky. Na jaře a na podzim je
třídenní soustředění a o prázdninách týdenní tábor. V zimě se jezdí na několikadenní lyžařský pobyt
na horách.

V roce 2017 jsme se zúčastnily těchto závodů:
Únor: Letohrad, Nové Město na Moravě - závody v běžeckém lyžování
21.5. Nekoř - přespolní běh
3.6. Dolní Dobrouč - běh
11.6. Dolní Čermná - běh
16.9 Králíky - běh (4 děti do pátého místa)
23.9. Žamberk duatlon -běh, kolo, běh
1.10. Klášterec nad Orlicí - přespolní běh
7.10. Horní Heřmanice – přespolní běh
15.10. Letohrad – přespolní běh

Aktivitu dospělých také chválíme:
19. 2. 1017 - Jizerská 50 - Zdeněk Šroler starší, Daniel Šroler
6. 5. 2017 - 15 km po Divoké Orlici (pramice) dvě posádky, umístění 6. a 7. místo
5. 7. 2017 - Pastvinký triatlon - 16. místo: Martin Lux, 24. Zdeněk Šroler, 32. Daniel Šroler
15. 7. 2017 - Říčkovský Golem (triatlon) 42.místo Šroler Zdeněk, 48. Šroler Daniel
22. 7. 2017 - Kunvaldský železný muž (triatlon) štafety: 3. místo Daniel Šroler, Zdeněk Šroler
28. 9. 2017 - Přes tři jezy (pramice)
1. místo Klášterec A: Petr Kalous, Daniel Šroler, Zdeněk Šroler, Luděk Poláček, Pavel Vymetálek
4. místo Klášterec B: Šroler Zdeněk st., Tomáš Hejtmánek, Honza Hnát, Pavel Michalička, M. Brejtr

Florbalový oddíl:
Většinou máme tréninky 1x týdně v sokolovně v Klášterci nad Orlicí. Několikrát do roka jezdíme
trénovat / hrát přátelská utkání do Rokytnice v Orlických horách. Na trénink se nás schází do 10
hráčů. Celkově je v týmu 16 lidí.
13.5.2017 jsme odehráli turnaj v Libchavách, kde jsme skončili poslední ze šesti přihlášených týmů.
Každoročně hrajeme Orlickou amatérskou florbalovou ligu (OAFL). V sezóně 2016/2017 jsme skončili
na 10. místě (celkem se soutěže účastnilo 14 týmů). Do play off jsme se z předkola neprobojovali. V
sezóně 2017/2018 jsme zatím odehráli 8 zápasů s bilancí 2 výhry a 6 proher.

Fotbalový oddíl:
Na jaře fotbalisté odehráli celkem 11 zápasů v okresním přeboru II. třídy.
Během těchto utkání se podařilo vsítit 22 branek, ale bohužel naše branka jich 41 inkasovala.
Skončili jsme celkově na 9 místě.
Po letní přestávce se rozehrála nová sezóna.
V podzimní části bylo odehráno celkem jedenáct zápasů, vyhrálo se pouze čtyřikrát. Z toho byl jeden
zápas výjimečný. V jednom soutěžním utkání se podařilo nasázet soupeři celkem jedenáct branek a
to ve Verměřovicích, konečné skóre 2:11, historicky nejvíce gólů našeho fotbalového oddílu.
Nic to však nezměnilo na skutečnosti, že jsme ukončili podzimní část na 13. místě.
V jarní části budeme muset zamakat, aby se udržela II. třída.

Hokejový oddíl:
Opět se přihlásil do dvou hokejových lig. Pro Žambereckou ligu je na soupisce celkem 28 hráčů, hraje
se v období prosinec až únor a odehrálo se 12 zápasů.
Pro Lanškrounskou ligu je na soupisce 25 hráčů. Celkem tu odehrajeme 19 zápasů. Soutěž začínáme
v polovině září a končíme koncem března.

Volejbalový oddíl
Stručný přehled o činnosti:
červen – vlastní volejbalový turnaj smíšených družstev
prosinec – vlastní vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev
březen – účast na volejbalovém turnaji T.J. Sokol Žamberk
červen – účast na turnaji dvojic v Žamberku
Dále tu máme několik zapálených nadšenců do cyklistiky. V roce 2017 se zúčastnili několika závodů
seriálu Kolo pro život, orientačního závodu na kolech Orlický bloudil a velice slibně to zavání vznikem
cyklistického oddílu pod křídlem T.J. Sokola Klášterce nad Orlicí pro rok 2018.
Nu, necháme se překvapit a uvidíme, jestli zde, ve zprávě o činnosti sokola budou mít příští rok své
místo. Držíme palce a s radostí podpoříme, neboť aktivních nadšenců a sportovců není nikdy dost.
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

