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Tûlov˘chovná jednota Sokol Letovice,  z.s. zastfie‰uje vût‰inu sportovních klubÛ a oddílÛ ve mûstû. Od kvûtna loÀského roku je
pfiedsedou TJ Sokol Mgr. Petr Novotn˘, kterého jsem se zeptal:

Firstminute zájezdy v prodeji
➢ záloha od 500 Kč/os, slevy na děti
➢ 1.7. je sobota a svátky vycházejí skvěle
➢ letecká, autobusová i vlastní doprava

Sezóna exotických dovolených
➢ české i německé CK – odlety i z Vídně
➢ sestavíme Vám zájezd na míru

Lyžařské dovolené
➢ široká nabídka lyžařských pobytů
➢ ČR, Rakousko, Itálie, Francie, Slovensko

Boskovice, Kpt. Jaroše 25, 737 397 646, boskovice@invia.cz

Blansko, Wanklovo nám. 1436/3, 736 746 808, blansko@invia.cz

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

Pane Novotn˘, mÛÏete se prosím
pfiedstavit?

Mám 41 let, jsem uãitel matemati-
ky a tûlesné v˘chovy na stfiední ‰kole
v Boskovicích. Jsem Ïenat˘, mám
dvû dûti. Ke sportu mám blízko uÏ od
mládí, v souãasnosti jsem pfiedsedou
tenisového oddílu v Letovicích, kde
pÛsobím také jako trenér.

Kolik ãlenÛ má v souãasnosti TJ
Sokol?

Máme 450 ãlenÛ v celkem 8 organi-
zaãních sloÏkách. Jsou to oddíly zamû-
fiené na tenis, volejbal, florbal, judo,
kulturistiku, jachting,  ARUL ZRTV
a od loÀska novû také badminton.

Chcete se, tfieba jen namátkovû,
zmínit o sportovních úspû‰ích leto-
vick˘ch sportovcÛ?

KdyÏ zaãnu tenisem, tak urãitû je tfie-
ba vyzdvihnout Veroniku Lebi‰ovou,
která uÏ pfiedloni získala titul mistrynû
republiky ve ãtyfihfie a vynikajících 
úspûchÛ dosáhla i v loÀském roce.
V̆ teãní volejbalisté odchovaní v Leto-
vicích, David JankÛ, Matûj ·mídl
a Jakub Dvofiák hrají v souãasnosti 
extraligu za VK Ostrava; ·mídl je do-
konce mlad˘m kapitánem t˘mu. 

PovaÏuji skuteãnost, Ïe se letovic-
k˘m oddílÛm dafií vychovávat velmi
kvalitní sportovce, za velmi cenn˘ ús-
pûch pfiesto, Ïe tito talentovaní jedno-
tlivci pak hrají za jiné, vût‰í celky,
které se mohou úãastnit nejvy‰‰ích
soutûÏí.

Pokud se podívám do nedávné minu-
losti, tak mistrÛ republiky mají Letovice
nûkolik, jmenoval bych Elíska,
Urbánka, Koláfie, nyní Lebi‰ovou. 

Bylo by asi nad rámec tohoto ãlán-
ku hovofiit o v‰ech sportovcích, ktefií
proslavili Letovice a dokázali, Ïe
i zde, v pomûrnû malém mûstû, exis-
tuje kvalitní zázemí pro rÛzná spor-
tovní odvûtví.

Budování a udrÏování zázemí pro
sportovní ãinnost je vÏdy nároãné na
financování; jak jste spokojen˘ v této
hospodáfiské oblasti?

Sportovní hala, která je dÛleÏitá
pro velkou ãást na‰ich ãlenÛ, je v
majetku mûsta; my ji máme v dlouho-
dobé v˘pÛjãce a zaji‰Èujeme její 
provoz vãetnû údrÏby a nutn˘ch 
oprav. Potfiebné finance nejen na pro-
voz haly získáváme z více zdrojÛ;
z vlastních pfiíspûvkÛ, pfiispívá âeská
unie sportu, Ministerstvo ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy, ale zcela nej-
dÛleÏitûj‰í je pro nás podpora mûsta
Letovice. Pfiíspûvky na sport, které
mûsto poskytuje, jsou jednoznaãnû
nejvût‰í. 

V této souvislosti musím fiíct, Ïe
pokud bude i nadále pokraãovat na‰e
spolupráce s mûstem stejnû úspû‰nû
jako tomu bylo v minul˘ch letech, tak
se domnívám, Ïe v‰echny na‰e oddíly
budou mít zaji‰tûny základní pfiedpo-
klady pro svou ãinnost i nadále.

Jak uÏ jsem zmínil, povaÏuji za dÛ-
leÏité, aby jednotlivé oddíly mûly
dobré podmínky pro práci s mládeÏí
a mohly tak vychovávat nadûjné spor-
tovce. Právû pro práci s mládeÏí je 
urãena velká ãást pfiíspûvkÛ i dotací.
JenÏe u nûkter˘ch na‰ich oddílÛ, 

tfieba ARUL ZRTV, nebo jachting,
tvofií velkou ãást ãlenské základny 
seniofii. Osobnû se domnívám, Ïe je
tfieba vytváfiet dobré pfiedpoklady pro
sportovní (byÈ tfieba jen rekreaãní)
ãinnost také pro tyto na‰e ãleny
v postproduktivním vûku. Tento pro-
blém také fie‰íme, napfiíklad v leto‰-
ním roce chceme pfiispût jachetnímu
oddílu na nákup plovákÛ pro opravu
mola v hodnotû 50 tisíc Kã. 

Máte pfiedstavu, co by se mohlo
je‰tû zlep‰it?

VÏdy je co zlep‰ovat, aÈ uÏ ve vy-
bavení, nebo jiném materiálním za-
bezpeãení. Já bych v‰ak chtûl také
víc oÏivit vzájemnou souãinnost
mezi oddíly, takov˘ ten bohatûj‰í
spolkov˘ a spoleãensk˘ Ïivot.
B˘valo bûÏné, Ïe se volejbalisté 
utkali s tenisty ve fotbalovém zápa-
se... Díky aktivitám ARUL ZRTV se
i tato oblast zlep‰uje. 

Na sobotu 18. bfiezna chystáme tra-
diãní ples sportovcÛ, na kter˘ jiÏ nyní
rád zvu v‰echny pfiíznivce letovické-
ho sportu.

Pane pfiedsedo, dûkuji za rozho-
vor.

Petr Hanáãek

TJ Sokol Letovice

Mgr. Petr Novotn˘. 


