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Žijeme v době, kdy se více než kdy dříve uplatňuje pravidlo „sliby chyby“ a neplnění slibů
je takřka módní záležitost. Jsme rádi, že Ti, kdo pozorně sledují naše příspěvky, vize, plány
a  postup  jejich  uskutečňování,  nám  při  pohledu  na  doposud  vykonanou  práci  dávají
najevo,  že jsme „jiní“  a  oceňují,  že  se nám daří  plnit  většinu toho,  co bylo a je  naše
předsevzetí. Za prvé - dle časových a finančních možností uskutečňovat tělovýchovnou
činnost zejména pro děti a mládež, vč. rozvoje doposud v Letonicích opomíjených sportů.
A  za  druhé  -   pokusit  se  dát  co  nejdříve  do  stavebně-technického  a  ekonomicky
udržitelného stavu  objekt  Orlovny a přilehlé  pohostinství  sv.Huberta,  které  jako jediné
v Letonicích je nekuřácké a prosté výherních automatů. Část z toho, co se nám podařilo
v letošním roce, je patrná z níže uvedených obrázků. Díky nově pořízenému vybavení -
novým stolům a polstrovaným židlím pro dalších 100 lidí,  oponou jeviště a závěsy na
galerii,   ochrannými  sítěmi,  novou  cvičebnou  bojových  sportů,  policemi  do  kuchyňky,
velkoplošnou  LED  obrazovkou  s kvalitním  ozvučením,…  se  podařilo  nejen  zkulturnit
prostředí, ale navíc zajistit komfortnější a víceúčelovější prostředí, které jako první ocenily
maminky  s dětmi,  které  se  po  prázdninách  přestěhovaly  s klubem  MÁaJÁ  do  „Orlího
hnízda“ z dosavadních prostor Mateřské školy. 

Že  ne  vše  se  podaří  vždy  podle  plánu,  tak  o  tom  nás  přesvědčil  příklad  na  říjen
plánovaného společného výletu dětí a rodičů, který jsme byli nuceni narychlo zrušit, neboť
ZŠ o týden později chystala výlet pro děti do stejné lokality. Nicméně náhradní podzimní
rodinný  výlet  s krásným počasím  na  Velehrad,  na  rozhlednu  Sedma a  do  Aquacentra
v Uh.Hradišti, kde se kromě zábavy uskutečnily také výkonnostní zkoušky v plavání,  vše
vynahradil.

A co se týká sportovní  stránky?  V říjnu jsme tradičně  zahájili  poprázdninovou halovou
sezónu  opět v klubech karate, florbalu, stolního tenisu a badmintonu. Navíc oddíl stolního
tenisu, pod vedení Ladislava Lokaje, vstoupil úspěšně do soutěže okresního přeboru, kde
družstvo  ve složení  -  Dušan  Halouzka,  Ladislav  Lokaj,  Martin  Kuba,  Miroslav  Skokan a
David Lokaj, vybojovalo hned v úvodní podzimní sezóně vynikající 2 místo z 9 soutěžících
týmů. Gratulujeme. Mladí florbalisté v listopadu změřili opět své síly s mužstvem Křenovic
a předvedenou hrou si ověřili její vzestupnou úroveň, na které mají podíl vedoucí oddílu -
Daniela, Jirka a Matěj Pospíšilovi.
Oddíl karate dětí po celoročním cvičení 26. listopadu absolvoval výkonnostní zkoušky, kdy
11 dětských karatéků dosáhlo prvního stupně, tzv. 8.kjů (bílý pásek), jedna účastnice pak
7.kjů (žlutý pásek) a v oddíle dospělých pak složili zkoušky 4 karatékové 1x8.kjů, 2x7.kjů a
1x6.kjů  (zelený pásek).  Po  podzimním náboru pak přibylo  dalších  10 nových dětských
karatéků. Díky za přípravu všech a za vedení oddílu karate patří  ing.Kolozsimu, držiteli
3.kjů (hnědý pásek). O dalších aktivitách jednoty a výkonech našich sportovců je možné se
dočíst zatím jen na nástěnce Orlovny s tím, že od příštího roku budou spuštěny webové
stránky. 

Zveme  Vás  k zapojení  se  do  sportování,  buď  v již  zavedených  klubech,  nebo
v neformálních  sportovních  aktivitách  veřejnosti  v posilovně,  u  zdravotního  cvičení,  při
lukostřelbě, rekreačním badmintonu, ženském florbalu, či tanečních pro dospělé, které se
připravují na leden a únor 2017 a zájemci se mohou již hlásit u Daniely Pospíšilové.

Za  finanční  podporu  děkujeme Jihomoravskému  kraji,  Ministerstvu  školství,  mládeže  a
tělovýchovy ČR, Obci Letonice, sponzorům a partnerům naší jednoty.

Klidné a požehnané vánoční svátky s dostatkem pohybu, přeje rada Jednoty Orel Letonice.


