
Zpráva o činnosti jednoty Orel  Letonice 

Když jsme v prosincovém zpravodaji informovali o dosavadním vývoji sportovních aktivit,
zkvalitňování vybavení Orlovny a sportovních oddílů, evidovali jsme 53 členů naší jednoty.
K dnešnímu dni se členská základna opět rozrostla o dalších 25 členů, celkem tedy na 78
členů. K tomu je možné připočítat i cvičence, využívající posilovnu jako nečlenové Orla.

Již z úvodu je zřejmé, že o nabízené sportovní aktivity je mezi dětmi a mládeží stále větší
zájem, neboť děti do 15 let již tvoří 61% z celkového počtu členů. Kvalitativním posunem
je pak poprázdninová účast stolních tenistů v okresní soutěži, o kterou se zasloužili noví
členové-hráči a zejména jejich vedoucí - Ladislav Lokaj. Budeme držet palce, stejně jako
našim  karatistům,  kteří  se  připravují  na  dosažení  prvních  výkonnostních  stupňů  pod
vedením Ladislava Kolozsiho. Mladí florbalisté mají za sebou první meziobecní utkání, na
které  chceme  navázat  dalšími  utkáními  po  prázdninách.  Zde  by  nám,  s ohledem  na
zvyšující  se zájem, moc pomohli  noví  trenéři.  Zajímavostí  nové sezóny bude jistě také
zahájení  činnosti  oddílu zájmového kondičního ženského florbalu.  Zájemkyně o hraní  a
zájemci či  zájemkyně o trenérský post, hlaste se u nového správce areálu a manažera
sportovních aktivit – ing. Ladislava Kolozsiho, v kanceláři  jednoty na adrese Osvobození
49.

Prázdniny budou ve znamení oprav, příprav a dalšího potřebného dovybavení. V hlavním
sálu Orlovny se bude jednat o instalaci záchytných sítí pro pingpongáře a florbalisty, nová
opona  jeviště  oddělí,  zateplí  a  zkulturní  halu,  další  rozkládací  stoly  a  sedačky  zvýší
kapacitu využití prostor pro rodinné oslavy, nové cvičící nářadí rozšíří možnosti a kapacitu
posilovny  a  instalací  zástěn  dojde  k mobilnímu oddělení  prostor  od  haly.  Pro  karatisty
vznikne samostatná cvičebna „dojo“, vybavená podlahou „tatami“ a zrcadly pro správný
nácvik technik, kterou jistě ocení kromě karatistů i zájemkyně o kurz základů sebeobrany,
který  je  připravován  společně  s nábory  nových  cvičenců  také  po  prázdninách.
Badmintonisté získají novou síť a jistě ocení opravenou a nově nalakovanou podlahu. No a
u lukostřelby bychom rádi od rekreačního střílení již přešli ke sportovní lukostřelbě.  

A pro společné a správné naladění na podzimní sportovní sezónu, bude přednostně pro
rodiny s dětmi a včas přihlášené zájemce, připraven společný autobusový výlet, po čas
kterého se děti a jejich rodiče budou moci navzájem lépe seznámit, navíc v lokalitě, kde
budeme společně moci načerpat inspiraci pro naše další společné aktivity. O termínu a
obsahu  zájezdu  budete  včas  informováni  na  vývěsce  Orlovny  a  hlášením  v obecním
rozhlasu.

Děkujeme také vše, kteří  svojí  návštěvou a pochvalou oceňují  při  konání vzdělávacích,
rodinných  a  společenských  akcích  zvyšující  se  komfort  a  vybavenost  malého  sálu  a
kuchyňky,  kam nově přibyly  či  ještě  do konce  roku  přibudou ohřívací  boxy,  lednice a
mikrovlnná trouba. 
 
To vše bychom nedokázali připravit a uskutečnit bez podpořených dotačních projektů a
finanční podpory Jihomoravského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Obce Letonice a partnerů, kterým tímto děkujeme.                    Pěkné prázdniny a radost
z pohybu přeje rada Jednoty Orel Letonice.


