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Rok 2020 byl značně poznamenán omezením vlády ČR z důvodů epidemie covid 19.  Proto
kromě léta 2020 byly aktivity až na výjimky omezeny na stanovené minimum.

Přesto se nám podařilo uskutečnit některé akce pro děti a dospělé.

Na   výroční členské schůzi 9.2.2020, která byla navíc volební, byla zvolena nová rada a noví
statutáři jednoty.  

Statutáři  jednoty:  Mgr.  Zuzana  Seďová  –  starostka  jednoty,  Radek  Knesl  –  místostarosta
jednoty, Pavel Dostál- sekretář. 

Členové rady: Daniela Pospíšiová, Jiří  Pecl, ing. Ladislav Kolozsi, Světla Hňoupková, Vlastimil
Štrublík, Lumír Seďa

Revizní komise: Radmila Kneslová – předsedyně, Mgr. Ilona Žilková a ing. Jiří Pospíšil – členové
RK.

Za  jednotu  jsme  poděkovali  dosavadním  členům  a  statutárům  za  dlouhodobou  činnost  v
rozvoji Orla Letonice. Taktéž obci Letonice, spolkům a jednotlivcům za podporu .

K datu 31.12.2020 bylo evidováno dle centrálního registru Orla 135 členů,  z toho děti a mládež
do 18 let v počtu 80 členů.

Orel jednota Letonice v roce 2020 eviduje sportování v klubech: 

-florbal, badminton, sportovní přípravka, karate, lezení a turistika, wouding, stolní tenis, fitnes.
Nově úspěšně započal klub „Do formy s hasičem“.

Z dalších činností, které se realizují na orlovně lze jmenovat lukostřelbu, divadelní  kroužek a
různá  vystoupení.  Prostory  využívají  různé  skupiny  a  spolky,  včetně  škol  z  širokého  okolí.
Probíhají zde letní tábory, společenské a kulturní aktivity, deskové hry, lanparty,..   

Objekt Orlovny je plně funkční díky opravenému interiéru a vybaveným prostorám – cvičebna
bojových sportů  -  dojo,  taneční  sál  s televizí  a  ozvučením,  kuchyňka,  nové sociální  zázemí
v patře se sprchou. V přízemí kompletně nové elektrorozvody s osvětlením, opravená podlaha
hlavního sálu, nová opona, záchytné sítě a závěsy u galérie, nové stoly a židle, zateplená část
stropu, nová a zateplená plochá střecha a opravená střecha hlavního sálu s novou krytinou,
opravená  fasády  pohostinství  a  Orlovny  z uliční  části,  sportovní  vybavení,  nové  kotle
ústředního topení.

Díky  získaným  podporám  prostřednictvím  našich  projektových  žádostí  z prostředků  obce
Letonice, Jihomoravského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se daří finančně
zabezpečit provoz jednotlivých aktivit a opravy i investice do majetku spolku.



Zprávy z oddílů:

Karate:

V září v našem oddíle proběhl nábor dětí a mládeže.  Cvičíme v dojo na Orlovně 2x týdně s 
dětmi a 2x týdně s dospělými. Bohužel z důvodů Covid 19 jsme museli omezit cvičení dle 
nařízení vlády. Přesto jsme absolvovali několik soutěží.

Hausnerův pohár, Brno 25.1.2020 

Vanessa Niko - 3. místo, Eliška Dostálová - 7.místo

Soutěž, Olomouc 16.2.2020

Veronika Dostálová, kata 3.místo, Eliška Dostálová, kata 3.místo

Mezioddílovky, Blansko 7.3.2020

Tomáš Slovák 2 x 3.místo, Eliška Dostálová 1.místo

Veronika Dostálová 2 x 3.místo

Soutěž Grand Prix, Brno 3.10.2020

Eliška Dostálová, kata 2.místo

Lezení, tur. oddíl
Na lezecké stěně na Orlovně trénujeme 1x týdně s dětmi. Bohužel také nás  omezil  Covid 19. 

Pokud to omezení dovolila, byli jsme několikrát na skále Zbojník a Kozel a dalších výletech.

Florbal:

I nás omezila vládní opatření proti covidu, přesto začátek roku 2020 probíhal normálně, tj. 1X 
týdně s dětmi a 1x týdně s dospělými. Před prázdninami jsme opět začali trénovat.

Do formy s hasičem:

Dle možností a vládních opatření se cvičilo i v tomto klubu. Jedná se o cvičení HIIT 2-3x týdně.

Sportovní přípravka
Sportovní přípravka dětí se scházela 1x týdně. Kvůli  omezení jsme klub přerušili a začneme až
v školním roce 2021/2022. 

Další akce:
Na podzim 2020 jsme uskutečnili pochod Mikuláše, anděla a čerta a na předem domluvených
místech jsme pro děti zanechali výslušku, kterou rodiče předem nachystali u dveří.  Alespoň
tak jsme mohli trochu kompenzovat na akce chudý rok 2020.

Plán aktivit na rok 2021-2022 :



- obnovit činnost klubů po stagnaci kvůli epidemii covid 19.
- sportovní přívesnický tábor a další kulturní a sportovní akce pro děti a dospělé 
- průběžné opravy a úpravy prostor Orlovny a sociálního zařízení v přízemí
- poskytování prostor a aktivní podpora společných aktivit rodin a rodinných příslušníků
- podílet se na zajištění rozšíření a zkvalitnění služeb v pohostinství U sv.Huberta
- zapojit do činnosti širokou veřejnost i další spolky a organizace

 Zpráva o hospodaření 
- evidence hospodaření je patrná z přílohy 
   (výkaz zisků a ztrát za rok 2020) 
- hospodářský výsledek           52 000,- Kč
- ke 31.12.2020 je stav
   bankovních účtů   53.618,- Kč

pokladna 10.139,- Kč

Kontrolu hospodaření provedla revizní komise, jejíž členové potvrdili výsledek hospodaření a
doporučili jej členské schůzi ke schválení.



Na  závěr  bychom  rádi  poděkovali  za  podporu  obci  Letonice,  MŠMT,  JMK,  ústředí  Orla  a
Jihomoravskému  svazu  karate  ČSKe  za  podporu,  bez  které  by  naše  činnost  nemohla  být
uskutečňována v takové šíři.

V Letonicích dne  12.6.2021

         Pavel Dostál – sekretář jednoty 

Příloha :  Výsledovka, rozvaha za období  2020, zpráva RK za rok 2020


	Lezení, tur. oddíl

