
 

Výroční zpráva za rok 2017 

 Zpráva o činnosti                          www.orelletonice.cz 

Pátý rok od znovuobnovení činnosti naší jednoty, stabilizovaný počet členské základny, rozšiřování 

sportovních aktivit, pokračování v obnově sportovního a společenského zařízení Orlovny, první výraznější 

soutěžní úspěchy a sportovní výkony.  

K datu 31.12.2017 měla jednota evidovaných 88 členů – z toho 18 řádných členů a 70 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 2017 se uskutečnilo sedm jednání Rady (19.1., 20.4., 6.6., 25.7., 5.9., 24.10, a  28.12.2017), a jejich 

rozhodnutí měla za cíl jednak zajistit provoz, údržbu zařízení a vybavení, rozvoj a činnost všech oddílů 

prostřednictvím úkolů z VČS 2017, ze kterých se nepodařilo uskutečnit jeden bod, a to cílené rozšíření 

nabídky sportovních a tělovýchovných aktivit se zaměřením na aktivní pohyb rodičů a seniorů, kterýžto úkol 

zůstává pro nadcházející období. 

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, nové cvičebny bojových sportů a posilovny.  

 

Oddíl karate navštěvovalo v roce 2017 celkem 27 dětí rozdělený do tří skupin – náborové (začátečníci) 1* 
týdně, základní (bez pásku a bílý pásek) 2 dny v týdnu a pokročilí (žlutý a zelený pásek) 2dny v týdnu). 
K dispozici byli dva trenéři a tréninky probíhaly ve cvičebně bojových sportů. Členové se účastnili pěti 
krajských pohárů a soutěží, kde se od poloviny roku umísťovali na předních pozicích, díky čemuž se podařilo 
vybojovat i nominaci jedné členky na podzimní mistrovství ČR.  
Oddíl florbalu pracoval v prvním pololetí se dvěma skupinami, každá se svým trenérem a v druhé polovině 
roku v jedné skupině. Tréninky probíhaly 1 * týdně v hlavním sále Orlovny. Florbalových tréninků se účastnilo 
celkem 38 dětí. Oddíl florbalu zahrnuje také zájmové hraní žen a veřejnosti, které se uskutečňuje v hodinách 
určených veřejnosti, zpravidla cca 2 hod. dvakrát týdně. 
Oddíl stolního tenisu pracoval pouze do poloviny roku, kdy jeho členové ukončili členství. Tento oddíl ukončil 
aktivní sportovní činnost k 30.6 2017 a přešel do rekreačního sportování. Částečně tak byl nahrazen oddílem 
tanečním, který začal pracovat po prázdninách a z náborové skupinky zůstalo cvičit  6 děvčat a 1 chlapec, 
kteří se scházeli 1 * týdně v tanečním sále Orlovny. 
Kluby badmintonu a fitness zatím pracují 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 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 656 643

členské příspěvky 24 650

vlastní činnost 19 933

dotace - projekty 365 000

ost.příspěvky (obec, župa, ÚP) 243 160

ostatní (úroky,dary,…) 3 900

Vedlejší činnost 168 555

VÝNOSY CELKEM 825 198

NÁKLADY Kč

Hlavní činnost 688 773

realiz.projektů 367 608

režijní nákl. (pojištění, energie, sp.mat.,…) 298 696

odvod čl. přísp. 18 030

ost.náklady (bank.pop.,..) 4 439

Vedlejší činnost 64 506

NÁKLADY CELKEM 753 279

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 71 919

 

Turistický klub, i díky pořízenému základnímu vysokohorskému vybavení, mohl začít přípravu na umělé 

lezecké stěně na Procyonu, pokračovat na přírodním útvaru Kozel u Koryčan a na stolové hoře HoheWand 

v Rakousku, a tak své členy dostatečně připravit na uskutečnění naplánovaných tří vysokohorských výstupů – 

Kazbek (nejvyšší hora Gruzie  5 047m – Martin Křivánek), Zukspitze (nejvyšší hora Německa -2 962m Lucka a 

Lumír Seďovi) a Grossglockner (nejvyšší hora Rakouska – 3 798m Radek Knesl, Martin Křivánek, Lucka 

Špačková, Jirka Pospíšil).  Dalšímu zlepšování výkonů a rozšíření zájmu o tento druh sportu, zejména mezi 

mládeží, by měla pomoci vlastní vnitřní lezecká stěna v hale Orlovny, s jejíž výstavbou se započalo 

bouldrovací stěnkou v roce 2017 a jejíž hlavní lezeckou část s převisy bychom rádi vybudovali a začali užívat 

v roce 2018. 

Plán aktivit na rok 2018 : 

- stabilizovat činnost jednoty a jednotlivých sportovních oddílů  

- cíleně oslovovat veřejnost s nabídkou činností jednoty a informovat o možnostech zapojení se do činnosti  

- udržení a zkvalitnění managementu organizace včetně zkvalitnění zázemí  

- zajištění a zkvalitnění potřebného materiálního vybavení oddílů vč.nově zřizovaných - výstavba lezecké 

stěny a pořízení dalšího lezeckého materiálu, audio a videotechnika pro záznam technik a prezentaci 

- úprava dvora, zahrady a údržba objektu (výmalba, zateplení objektu, obnova podlah) 

- 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 2017)  

- hospodářský výsledek           71 919,- Kč 

- zisk z minulých let                 125 966,- Kč 

- ke konci prosince je stav  

   bankovního účtu  .. 95 649,- Kč    pokladna ..  19 980,- Kč 

- pohledávky .. 135 425,-Kč  

- závazky ..  33 177,-Kč 

 

Kontrolu hospodaření provedla revizní komise, jejíž členové 

potvrdili výsledek hospodaření a doporučili jej členské schůzi ke 

schválení. 

V Letonicích dne  4.3.2018   

   

          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  2017 


