Ahoj kamarádi a podporovatelé našeho spolku Sporting Zeleneč
Blíží se vánoce a s tím přišel čas bilancovat uplynulý rok. Dovolte tedy, abych stručně shrnul letošní rok a
nastínil plány na rok 2019
Na začátku bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na činnosti spolku. Děkuji všem, kteří pomáhali
s organizací akcí. A v neposlední řadě děkuji všem, kteří nám pomohli s financováním činnosti Sportingu
Zeleneč.
Věřím, že se s většinou setkáme osobně a budu vám moci ještě jednou poděkovat
A nyní stručně k základním činnostem našeho spolku
Letní tábory
V letošním roce jsme opět uspořádali příměstské tábory s inline bruslením pro děti, kterých se zúčastnilo
zhruba 160 dětí ze Zelenče a okolí. Znovu děkuji na tomto místě všem, kteří se o úspěšný průběh táborů
zasloužili.
Na rok 2019 máme podanou na obecním úřadě již delší dobu žádost o pronájem prostor, ale zatím nemáme
vyjádření obce, jestli nám prostory pronajme. Musíme doufat, že ano.
Pro vedoucí a instruktory na táboře jako pokaždé zaplatíme veškerá potřebná školení a kurzy (zdravotnický
a první pomoci, instruktor inline bruslení apod.)
Golfové turnaje
V roce 2018 jsme uspořádali 7 golfových turnajů, kterých se zúčastnili nejen členové Sportingu. Celkem cca
65 hráčů mělo možnost odehrát alespoň jeden turnaj. Mistrem klubu na rok 2018 se stal Martin Grňa.
Vítězem celoroční tour se stal Jan Bartůněk.
Díky podpoře Sportingu se nám podařilo udržet ceny za turnaje na přijatelné výši i přesto, že se turnaje
konaly o víkendech na zajímavých hřištích v dostupné vzdálenosti a řada hřišť zvýšila své ceny.
Na rok 2019 máme v plánu opět 7 turnajů, předběžně jsou domluvené následující termíny (změna je
možná!!!): 6.4. Mstětice, 27.4. Kotlina Terezín, 25.5. Benátky, 15.6. Česká Lípa, 7.9. Grabštejn, 5.10.
Poděbrady, 26.10. Mstětice
Opět věříme, že se nám podaří vyjednat příznivé ceny, nicméně většina hřišť ještě nemá vyjasněnou svou
cenovou politiku na rok 2019 a proto budeme mít detailnější informace až někdy v průběhu února
Společný vícedenní výjezd
Jako v předchozích letech i letos jsme uspořádali společnou čtyřdenní akci, tentokrát na Ostravici.
Bydleli jsme ve srubech přímo na hřišti, golfová část zájezdu si zahrála hřiště Ostravice (2x), Čeladná New
Course a Čeladná Old Course. Negolfistky si užívaly přírodních, kulturních a historických krás okolí. Akce se
zúčastnilo celkem 12 lidí
Na rok 2019 chystáme akce na Haugschlag. Předběžně se mohou zájemci již hlásit u mě, detailnější
informace pošlu na začátku roku. Zatím předběžně pracujeme s termínem 1.-3. července
Další drobné akce
Opět jsme pomohli uspořádat několik menších akcí nejen pro naše členy. Zde se jednalo o sjíždění řek,
cyklistické výjezdy a závody, lyžařské zájezdy, běžecké závody, víkendové akce i jednorázové akce v týdnu.
Díky podpoře našeho spolku měli členové možnost si celý rok užívat různé aktivity. Věřím, že ani v roce 2019
nebudeme zahálet a Sporting se bude hýbat průběžně po celý rok

Na závěr dovolte, abych vám všem poděkoval za spolupráci v roce 2018
a popřál vám i vašim rodinám a kamarádům vše nejlepší v roce 2019
Martin Záhumenský
prezident spolku

