
 

Výroční zpráva za rok 2018 

 Zpráva o činnosti                          www.orelletonice.cz 

Šestý rok od znovuobnovení činnosti naší jednoty, rostoucí počet členské základny, pokračování v rozšiřování 

sportovních aktivit a obnově sportovního a společenského zařízení Orlovny, stabilní soutěžní úspěchy, 

zlepšené sportovní výkony, zvýšený zájem o sportování v obci.  

K datu konání dnešní Výroční členské schůze má jednota evidovaných 102 členů – z toho 19 řádných členů a 

83 přidružených. Rada jednoty Letonice pracuje od svého zvolení 1.3.2016 ve složení : starosta - Jiří Pecl, 

místostarostka - Daniela Pospíšilová, sekretář – Ing. Jiří Pospíšil, čtyři členové rady – mgr. Ilona Žilková, Radek 

Knesl, ing.Ladislav Kolozsi a mgr. Zuzana Seďová. Předsedkyní revizní komise je Radmila Kneslová a členy RK 

dále Emilie Peclová a Lumír Seďa. 

V roce 2018 se uskutečnila čtyři jednání Rady (25.1., 27.2., 7.8.  a 2.10.2018), a jejich rozhodnutí měla za cíl 

jednak zajistit provoz, údržbu zařízení a vybavení, rozvoj a činnost všech oddílů prostřednictvím úkolů z VČS 

2018, ze kterých se nepodařilo uskutečnit jeden bod, a to spolupráce při zajištění bezpečnosti a zvýšení 

připravenosti obyvatel pro případ krizových situací z důvodu nezájmu vedení obce Letonice.  

Díky získaným podporám prostřednictvím našich projektových žádostí z prostředků Jihomoravského kraje, 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a obce Letonice, se podařilo finančně zabezpečit provozní 

náklady (energie, úklid, údržba, správa zařízení a poprvé i odměny za trenérskou činnost), další výrazné 

zkvalitnění sportovního prostředí, které umožnilo rozvoj a zvýšení kvality sportovních aktivit, zejména díky 

dovybavení nového turistického klubu o lezeckou stěnu. V roce 2018 se uskutečnila po dlouhé době první 

zábava v našem sále včetně divadelního vystoupení dramatického kroužku partnerského spolku Procyon. 

Oddíl karate navštěvovalo v roce 2018 celkem 24 osob z toho 17 dětí rozdělený tří skupin – náborové 
(začátečníci) a základní (bez pásku a bílý pásek) 2 dny v týdnu, pokročilí a dospělí (žlutý až fialový pásek) 2dny 
v týdnu). K dispozici byli dva trenéři a tréninky probíhaly ve cvičebně bojových sportů. Členové se účastnili 
sedmi krajských a národních pohárů a soutěží, kde se od poloviny roku umísťovali na předních pozicích. 
Trenéři a jednotliví členové se účastnili vzdělávacích seminářů a páskování. 
Oddíl florbalu pracoval celý rok se dvěma skupinami, každá se svým trenérem. Tréninky probíhaly 1 * týdně 
v hlavním sále Orlovny. Ve florbalovém oddílu je registrováno celkem 22 dětí. Oddíl florbalu zahrnuje také 
zájmové hraní žen a veřejnosti, které se uskutečňuje v hodinách určených veřejnosti, zpravidla cca 2 hod. 
jednou týdně. 
Oddíl taneční pracuje celoročně s 9 děvčaty a 1 chlapcem, kteří se scházejí 1 * týdně v tanečním sále 
Orlovny. 
Kluby badmintonu pracuje jako rekreační bez zapojení do soutěží. Badmintonu se věnují členové oddílu 
společně s neregistrovanou veřejností v hlavním sále cca 2 hod. dvakrát týdně. Průměrná návštěvnost je 10 -
16 hráčů.  
Fitness posilovna je využívána jak registrovanými členy klubu Orla, tak také veřejností a členy partnerské 

tělovýchovné jednoty Letonice. Činnost je celoroční, návštěvnost dle rozpisu. 

 

 

 

 



VÝNOSY Kč

Hlavní činnost 368 280

členské příspěvky 33 450

vlastní činnost 9 000

dotace - projekty 118 000

ost.příspěvky (obec, župa, svaz kar.) 207 830

ostatní (úroky,dary,…) 0

Vedlejší činnost 129 258

VÝNOSY CELKEM 497 538

NÁKLADY Kč

Hlavní činnost 408 837

realiz.projektů 136 392

režijní nákl. (pojištění, energie, sp.mat.,…) 251 625

odvod čl. přísp. 20 370

ost.náklady (bank.pop.,..) 450

Vedlejší činnost 58 532

NÁKLADY CELKEM 467 369

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti -40 557

Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti 70 726

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 30 169

Turistický klub díky instalaci části lezecké stěny již provozuje celoroční činnost včetně zimní přípravy - 

cetifikáty. V roce 2018 její členové jako každý rok zahájili venkovní lezení přírodním útvaru Kozel u Koryčan 

nově i s dětmi, pokračovalo se lezením na přírodní skále v Moravském Krasu a dosažením vrcholu nejvyšší 

hory Slovinska - Triglav 2 864m a Španělska – Piko de Teide 3 718 + trek kolem Mount Blancu. V roce 2019 se 

plánuje rozšířit aktivity o vandrování s dětmi, jarní výstup na nejvyšší horu severoafrického pohoří Atlasu a  

podzimní expedice na Mater Horn.  

Díky úspěšné akci s názvem „ S koloběžkou či o holi a člověka nic nebolí a navázání spolupráce s výrobcem 

koloběžek Kostka, se podařilo  získat do dlouhodobého pronájmu 10 koloběžek a tyto společně s pořízenými 

prkny a vyškolenou lektorkou pro Woudink zařadíme do nového programu sportu pro všechny, s cíleným 

zaměřením na seniorskou generaci. 

Plán aktivit na rok 2019 : 

- zajistit opravu Orlovny a zkvalitnění prostředí pro sportování v obci – zejména oprava střechy a následně dle 

financí obnova podlah, zateplení objektu, výmalba, sociální zařízení. 

- stabilizovat činnost jednoty a jednotlivých sportovních oddílů  

- udržení a zkvalitnění managementu organizace včetně zkvalitnění zázemí  

- oslava výročí 110 let od založení Orla 

- úprava dvora, zahrady  

- rozšíření nabídky sportovních a tělovýchovných aktivit se zaměřením na aktivní pohyb rodičů a seniorů 

- poskytování prostor a aktivní podpora společných aktivit rodin a rodinných příslušníků 

- maximálně využívat dotačních prostředků a partnerských projektů k zajištění výše uvedených aktivit 

- podílet se na zajištění kvalitnějších služeb v pohostinství U sv.Huberta  

 

 Zpráva o hospodaření  

- evidence hospodaření je patrná z přílohy  

   (výkaz zisků a ztrát za rok 2018)  

- hospodářský výsledek           30 169,- Kč 

- zisk z minulých let                 197 884,- Kč 

- ke konci prosince je stav  

   bankovního účtu  .. 105 747,16 Kč  pokladna .. 1 924,84 Kč 

- pohledávky .. 160 326,-Kč  

- závazky        ..   12 767,-Kč 

 

Kontrolu hospodaření provedla revizní komise, jejíž členové 

potvrdili výsledek hospodaření a doporučili jej členské 

schůzi ke schválení. 

V Letonicích dne  3.3.2019   

   

          Jiří Pecl – starosta Jednoty Letonice, v.r.                       Ing. Jiří Pospíšil – sekretář Jednoty, v.r. 

  

    Radmila Kneslová – předsedkyně revizní komise, v.r. 

Příloha :  Výsledovka, rozvaha za období  2018 


