Výroční zpráva oddílu stolního tenisu - SOKOL BŘEZINA za rok 2011
Dne16. února 2012 uplynulo 150 let od založení Sokola. Založením oddílu stolního
tenisu v Březině na jaře roku 2011 vedle stálých sportovních oddílů provozovaných
Sokolem Březina jsme se vrátili i k tradičním sportům sokola, kdy stůl na stolní tenis
byl v každé Sokolovně. Hlavním iniciátorem založení oddílu byl pan Jiří Neumann.
Stal se předsedou oddílu. Pro pracovní zaneprázdněnost zastoupil pana Neumanna
koncem roku 2011 Jan Walsberger.
Činnost oddílu
Činnost oddílu se úspěšně krok za krokem rozběhla již při zakoupení jednoho stolu.
Po zakoupení druhého stolu se počet sportujících hráčů rozrostl z 10 až na 16.
Pravidelně se zúčastňuje cca 6 hráčů. Podařilo se domluvit a sehrát několik
přátelských utkání s družstvy hrajícími pravidelné soutěže registrovaných hráčů, či
BRESTu. Ověřili jsme si, že výkonnost našich hráčů stoupá a jsme schopni měřit síly
i s hráči pravidelných soutěží.
Uspořádali jsme také 28.12.2011 turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo 16
hráčů. Výsledkem byla kvalitní hra a dobrá nálada hráčů i diváků. Po akci bylo
domluveno, že tento turnaj by se měl stát každoroční tečkou za sezónou stolního
tenisu v Březině.
Naším cílem však není vychovat mistry světa, nýbrž věnovat se sportu, který
podporuje kladné vlastnosti člověka, sportu kde fair jednání je vždy na prvním místě.
Kdo má chuť připojit se k nám a současně tak udělat něco i pro své zdraví, bude v
našem oddílu vítán.
Cíle pro příští období
Naším cílem pro příští období je - pokusit se získat další členy do našeho oddílu a to
i z řad žen, mládeže a dětí. Činnost oddílu dětí je však podmíněna získáním dozoru z
řad rodičů. Dalším cílem je opatření třetího stolu, který se při větším počtu hráčů jeví
jako nezbytný. Pokusíme se sehrát další přátelská utkání s družstvy, která se
zúčastňují pravidelných soutěží abychom mohli i my zvážit případnou účast v takové
soutěži v letech budoucích.
Na závěr bychom chtěli poděkovat za vstřícnost celému vedení Sokola Březina.
Věříme, že se oddíl stolního tenisu Sokola Březina stane jeho trvalou součástí a plně
využije možností, které areál Sokola Březina nabízí.
V Březině 26.3.2012

...............................
Jan Walsberger

