
Volejbal: 
 
Oddíl volejbalu jakožto jediná výkonnostní složka TJ Sokol Kerhartice má v sezóně 
2006/2007 dvě družstva mužů. „A“ mužstvo postoupilo na jaře 2006 do krajského přeboru I. 
třídy a několik utkání před koncem sezóny se drží na 5. místě. Zápasy a částečně tréninky 
byly přesunuty z důvodu nevyhovujících rozměrů kerhartské sokolovny do tělocvičny 
Gymnázia Ústí nad Orlicí. Tato skutečnost s sebou přinesla zvýšenou finanční zátěž, nicméně 
zatím zvládnutelnou za dotačního přispění Kraje Pardubice a Města Ústí nad Orlicí. „A“ 
mužstvo je tvořeno mladým perspektivním kolektivem a trénuje 2-3x týdně pod vedením 
zkušeného trenéra S. Flekače. 
„B“ družstvo je přihlášeno v okresním přeboru a tréninky včetně zápasů se uskutečňují buď 
v tělocvičně v Kerharticích nebo na přilehlém antukovém hřišti. Mužstvo je složeno 
z bývalých i současných hráčů Kerhartic. V polovině sezóny je na 7. místě. 
Kromě výkonnostního volejbalu existuje v rámci TJ i složka rekreačního smíšeného 
volejbalu, kterou vesměs navštěvují příznivci a příznivkyně obou výše zmíněných družstev. 
 
Mgr. Zdeněk Duffek 
 
Fotbal: 
 
V sezóně 2005-2006 měl náš oddíl v soutěži 2 družstva mládeže a to st. Přípravku a ml. žáky 
a družstvo dospělých. Všechna družstva hrála na úrovni okresu. Členové TJ Sokol Kerhartice 
rovněž hrají za dorostenecké družstvo Jiskry Ústí nad Orlicí B. 
Družstvo starší přípravky se po základní části soutěže probojovalo do skupiny o 1-5 místo. Po 
zvážení všech skutečností se trenéři a následně i výbor rozhodl družstvo přihlásit do skupiny o 
6.-10. místo. Tuto skupinu naši nejmenší pak s přehledem vyhráli a obsadili tak celkově 6. 
místo. Co se týče mladších žáků, ty svoji soutěž hráli pouze ve 3 družstvech. Hrálo se 
čtyřkolovým systémem. Naše družstvo nestačilo pouze na jasného favorita soutěže FK OEZ 
Letohrad B a obsadilo tak 2. místo. Muži pak hráli OP II. třídy a obsadili tak velmi pěkné 7. 
místo. Uspořádali jsme 3 turnaje, pro každou kategorii jeden. Obě mládežnická družstva své 
turnaje vyhrála. Družstvu mužů se již tolik nedařilo a obsadilo 4. místo. 
Do nového soutěžního ročníku, který za několik dní začne svou druhou polovinu jsme 
přihlásili opět družstvo st. Přípravek, nově pak družstvo starších žáků a muže. Všechna 
družstva opět hrají na úrovni okresu. Nejlépe si vedli žáci ve starší přípravce, kteří vyhráli 
základní skupinu a na jaře budou bojovat ve skupině o přeborníka okresu. Příjemné 
překvapení nám připravili starší žáci, kteří byť patrně nejmladší v celé soutěži přezimovali na 
krásném 5. místě. Muži si drží svůj standart a tím je polovina tabulky OP II. tř. a tím je 7. 
místo. I pro letošní rok plánujeme turnaje pro všechny kategorie. Abych nezapomněl i v 
novém roce naši dorostenci hostují za družstvo Jiskry Ústí nad Orlicí B. 
U každého družstva máme kvalifikovaného trenéra - Petr Teplý a Vl. Pirkl u přípravky, Karel 
Hanus, Tomáš Fišar a Láďa Kalous u st. žáků, Roman Dočkal a Milan Beyer u dorostu, 
Martin Váně a Pavel Motl u mužů. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. 
Máme také vyškoleného rozhodčího pro mládež - Oldu Skalického. 
Věřím, že i v jarní části soutěže se nám bude dařit alespoň tak, jako doposud. Dále bych se 
chtěl ještě zmínit, že v Sokole je také družstvo rekreačního fotbalu, které se schází pravidelně 
1x týdně. 
 
Zdeněk Bubeníček 
 
 
 
 
 
 
 



Všestrannost: 
(zpráva pro valnou hromadu 12.3.2007) 
 
        Oddíl všestrannosti čítá v současné době 65 členů. Fungují zde složky žákyň, žáků, žen i 
mužů. Jednotlivé oddíly vedou a jejich činnost organizují cvičitelé, kteří se tímto zabývají již 
několik let a všichni jsou majiteli cvičitelských průkazů různých skupin odbornosti. 
      
     V loňském roce se scházeli nejmladší žáci a žákyně předškolního věku 1x týdně pod 
vedením Hany Salingerové. Cvičení bylo ukončeno pro malý zájem v říjnu 2006. 
 
      Žákyně se scházejí na svých hodinách dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek pod vedením 
Lenky Horníčkové a Zuzany Strnadové. V zimních měsících využívají místní sokolovnu, kde 
se zabývají aerobikem,  posilováním, cvičením s náčiním, na nářadí, hraním her a  dalšími 
aktivitami, které podporují rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí. Mimo jiné 
navštěvují také plavecký bazén. V letních měsících využívají místní hřiště k různým 
sportovním aktivitám nebo pořádají výlety po okolí. Jednou ročně organizují třídenní 
soustředění na sokolské chatě v Říčkách v Orlických horách.  
 
Po tříleté pauze obnovili svou činnost pod vedením Petra Horníčka žáci.. Kluci se v hodinách  
věnují hraní florbalu a posilování dvakrát týdně - v úterý a v pátek.   
 
Ženy se scházejí také 2 x týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Vede je cvičitelka Jana Fišerová. 
Pravidelná cvičení jsou vedena formou aerobiku, kalanetiky a posilování.  
 
Muži se při svých sportovních aktivitách soustřeďují převážně na hraní fotbalu. V zimních 
měsících využívají dvakrát týdně – v úterý a v neděli místní sokolovnu k sálové kopané a 
v letních měsících pravidelně ve středu hrají na místním hřišti fotbal. 
 
Všechny složky se v současné době těší hojné účasti cvičenců a pevně věříme, že tomu tak 
bude i nadále. Hlavní důraz klademe na práci s dětmi, která je základem rozvoje členské 
základny naší tělocvičné jednoty. 
 
 
Zuzana Strnadová 


