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Když je něKdo na vozíKu, dělá při pohybu jiné stopy, než ostatní lidé. stopy připomínající dvojici 

rovnoběžeK, jedoucích vedle sebe bez možnosti vzdálit se či přiblížit jedna druhé. osudové omezení?

Když se všaK podíváme blíž, zjistíme, že ty linKy umí víc, než jen plynout v neměnném odstupu. doKáží 

pádit peKelnou rychlostí, točit se a obracet, stoupat do Kopce a sjíždět zase dolů… zjistíme, že se 

mohou přetavit v nové možnosti, dát životu nové rozměry.

sportovní Klub vozíčKářů dává lidem na vozíKu nové  možnosti. učíme se zde sportovat a vítězit ať 

nad soupeřem nebo nad sebou samými. náš život dostává nový rozměr a nový smysl.
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žijeme pohybem. taK jaKo vy. i náš život se oproti loňsKému roKu posunul směrem od našich cílů už 

zdolaných K těm, Které na nás teprve čeKají. roční bilanční zpráva stovKy sportujících vozíčKářů, 

asistentů a sympatizantů musí obsahovat tisíce dosažených i nedosažených a znovu vytyčovaných 

cílů - velKých i malých. 

před roKem jsem byl zvolen do funKce předsedy sdružení. nastoupil jsem s jasným mandátem  pracovat 

na tom, aby se z sKv praha stala výrazná organizace s Kvalitním řízením a profesionálním zázemím. 

mou pravou ruKou se stala  alena václavíKová a spolu jsme začali pracovat na dosažení tohoto 

cíle. prioritami na této cestě se pro nás stalo zlepšení transparentnosti našeho hospodaření 

a “sebeuvědomění”.

přizvali jsme Ke spolupráci eKonomKu renatu Kunclovou, a to nám výrazně pomohlo na cestě 

K dosažení prvního úKolu - zlepšení transparentnosti hospodaření. výsledKem jsou sice zvýšené 

nároKy na administrativu, odměnou za to je Klidný spáneK odpovědných osob a především možnost 

formulovat své potřeby, plánovat, projeKtovat a následně bilancovat,  bez čehož se žádná organizace 

našeho typu neobejde.

druhý bod taKé nevypadá složitě. hrajeme stolní tenis, florbal, závodíme na lyžích i v orientaci, potápíme 

se, přesto nás spojuje společné jméno, na Které jsme hrdí. Každý člen má možnost ovlivnit chod 

Klubu a nese svůj díl odpovědnosti. to by nebylo možné bez dobré KomuniKace napříč jednotlivými 

oddíly a bez toho, aby se Každý člen zapojil do dění v Klubu.

výbor Klubu v roce 2010 udělal toliK důležitých rozhodnutí, jaKo za posledních něKoliK let 

dohromady. přesto nebo právě proto jaKo největší přínos roKu 2010 vidím množství lidí, Kteří se 

rozhodli obětovat něco svého, osobního,  ve prospěch našich společných cílů. mnoho sportovců 

muselo v tomto roce připlácet na své aKtivity více než v minulosti a vedení Klubu se scházelo častěji 

úvodní slovo

2



než v minulosti. v tomto roce se taKé našlo něKoliK nových firem a jednotlivců, Kteří se rozhodli 

nás podpořit finančně, materiálně nebo osobní pomocí.  

v roce 2010 jsme začali mnohem intenzivněji KomuniKovat s veřejností. uspořádali jsme výstavu 

fotografií, začali se objevovat v médiích a sociálních sítích. založili jsme veřejnou sbírKu a zísKali 

první přispěvatele. začali jsme dlouhodobý projeKt „sportuji pro sKv praha“, Který umožní sportovcům 

na všech úrovních sdílet své sportovní úsilí  a radost ze sportu s námi, a tím nás podpořit.  

samozřejmě, že se nám v roce 2010 nepodařilo všechno. náš dosavadní největší partner společnost 

fortuna a.s. se rozhodl neprodloužit pro tento roK svou podporu našemu Klubu. toto rozhodnutí 

nás mrzí, ale doufáme, že v budoucnu postupně navážeme novou spolupráci ať už na bázi našich 

tradičních projeKtů,  jaKo je benefiční florbalový turnaj nebo projeKtů zcela nových. jsme  

sportovci, neúspěchy bereme jaKo motivaci a popereme se s nimi 

i v roce 2011.

jeden faKt zůstal i v roce 2010 beze změn. stále je pro nás 

nejdůležitější činností samotný sport. tento roK byl 

plný nebývalých sportovních úspěchů, Které Korunovaly 

naše něKoliKaleté úsilí. pojďme se K nim společně ještě  

jednou vrátit!

 

 

 

bohuslav hůlKa

předseda sKv praha
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historie sportovního Klubu vozíčKářů praha sahá až do roKu 1991. tehdy se sešlo něKoliK vozíčKářů 

– stolních tenistů, Kteří nechtěli čeKat na milosrdné dary od společnosti, ale rozhodli se sami 

usKutečnit své sny o aKtivním životě. dne 1. 9. 1991 byl na schůzce v praze 6 - řepích založen nový 

sportovní Klub s názvem sportovní Klub vozíčKářů praha, ve zKratce sKv praha. prvním předsedou  

byl  jaromír tvrz. 

v první polovině roKu 2003 se Klub poprvé rozrostl o další sport – florbal a dalším předsedou sKv 

praha se stal pavel toman. 

dne 10. 6. 2004 bylo valnou hromadou sKv praha odsouhlaseno rozšíření o další sporty (lyžování, 

orientační závod, čtyřKolKy) a Klub změnil své sídlo ze řep do centra paraple v praze 10 - malešicích. 

v roce 2007 se oddíl čtyřKoleK oddělil od sKv praha a současně byl ustaven oddíl nový – potápění. 

předsedou sKv praha se stal tomáš lisý. 

v roce 2010 tomáše lisého vystřídal ve funKci předsedy sKv praha bohuslav hůlKa. sKv praha vstupuje 

do nové etapy – profesionalizace a modernizace řízení.  bohuslav hůlKa povolal do sKv grantovou 

fundraiserKu a. václavíKovou a eKonomKu r. Kunclovou, Které spolu s ním vytvářejí novou 

podobu sportovního Klubu vozíčKářů. byl nastaven systém fundraisingu, strategicKého plánování 

a finančního řízení organizace. 

historie Klubu
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naším posláním je vytvářet podmínKy pro sport tělesně hendiKepovaných lidí. cílem je, aby mohl 

sportovat Každý tělesně hendiKepovaný občan, Který má o sport zájem.

 

sportujeme v pěti oddílech, Kde se provozují tyto sporty: florbal, lyžování, orientační závod, potápění, 

stolní tenis. Kromě toho podporujeme další outdoorové sporty – cyKlistiKu vozíčKářů, turistiKu 

a další. 

pořádáme sportovní aKce pro členy sportovního Klubu vozíčKářů praha i pro další účastníKy. 

vytváříme podmínKy pro členy Klubu, taK aby se mohli zúčastňovat domácích i zahraničních  

sportovních aKcí, Které pořádají jiné organizace. 

jsme otevřeni pro všechny, Kdo mají o naše sporty zájem, ať už na reKreační nebo závodní úrovni. 

seznamujeme se sportem začátečníKy z řad vozíčKářů Krátce po vzniKu postižení. 

umožňujeme svým členům účast a důstojnou reprezentaci sKv praha nebo česKé republiKy na  

sportovních soutěžích – loKálních, vrcholových i mezinárodních včetně paralympijsKých her.

poslání a cíle

naše činnost
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ÚVod
orientační závod vozíčKářů je individuální sport, Který využívá v ideálním poměru svaly i hlavu.  

Kromě Kondice prověřuje orientační schopnosti, rozhodnost, všímavost a představivost. na 

mezinárodní úrovni je uznáván tzv. trail orienteering (případně jeho v současnosti rychle se 

rozvíjející varianta tempo). jedná se o integrační disciplínu orientačního běhu, do Které se mohou 

Kromě zdravých závodníKů aKtivně zapojit i vozíčKáři. v trail-o totiž nerozhoduje rychlost pohybu 

v terénu, ale jen práce s mapou, rychlost a správnost rozhodování. toto je pro nás veliKá výzva.

ČinnoSt
pomáháme vytvořit podmínKy pro provozování trail orienteeringu podle mezinárodně platných  

orientační závod
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pravidel a zísKat pro něj více zájemců. těm, Kteří se rozhodnou tomuto sportu věnovat, umožňujeme 

Kvalitní přípravu a zajišťujeme zázemí pro závodění u nás i v zahraničí. velmi úzce spolupracujeme 

s česKým svazem orientačních sportů a mnoha oddíly orientačního běhu na celém území čr. mimo 

trail orienteeringu se aKtivně zapojujeme do dalších – rychlostních - disciplín orientačního běhu.

ÚSPĚCHY V RoCE 2010
World tempo trophy, trondheim, norsKo, 3. místo (hůlKa) 

mistrovství světa, 26. + 27. místo (hůlKa, dvorsKý)

mistrovství evropy, 16. místo v Kat. para (hůlKa), 45. (dvorsKý)

mistrovství itálie, Kat. para, 13. místo (hůlKa), 36. a 39. (Kosťová, dvorsKý)

česKý pohár trail-o, Kategorie para, 2. a 3. místo (hůlKa, KrysteK)

mistrovství čr, všechny medailové pozice v Kategorii para (KrysteK, hůlKa, dvorsKý)

výKon roKu v disciplině trail-o, anKeta nejlepší orientační sportovci roKu 2010 (hůlKa).

za velKý úspěch nejen našeho oddílu, ale i česKého trail-o jaKo taKového, považujeme jmenování 

bohuslava hůlKy do Komise závodníKů při iof (mezinárodní federace orientačních sportů).  členy 

této Komise je pouze pět závodníKů z celého světa. bohuslav hůlKa je navíc jediným hendiKepovaným 

zástupcem v podobné instituci pod iof.

CÍLE PRo RoK 2011
zísKat nové závodníKy, podpořit Konání závodů v čr včetně uKázKových a náborových. rozšířit 

možnosti závodníKů v Kvalitní přípravě na vrcholné podniKy sezony. důstojně reprezentovat na  

ms ve francii.

7



orientační závod je pro mě zajímavá aKtivita. trávím čas 

venKu, většinou něKde v přírodě, a přitom musím zapojit 

šedé buňKy mozKové. a Když zatoužím po aKtivitě, Která 

je víc fyzicKy náročná, můžu vyrazit s sKv na lyže, 

handbiKy nebo na vodu. a třeba už brzo se vydám i pod 

vodu. na sKv je pro mě sympaticKé taKé to, že aKtivity 

jsou určeny pro nás „obyčejné smrtelníKy“, Kteří 

sport bereme jaKo příjemné zpestření, ale nemáme 

taK úplně ambice závodit.  

 

 

jitKa burianová, členKa oddílu orientačního závodu 

 

 

 

orienťáKu se věnuji taK trochu ze sentimentu, protože jsem ho Kdysi 

jaKo dítě běhala, občas se mi po něm docela zastesKlo a teď díKy vozíKu 

jsem se K němu mohla zase vrátit. pro mě je to možnost na chvíli 

vypadnout něKam ven, trochu zmoKnout, trochu zmrznout, 

provětrat si mozeK, přeneseně i nepřeneseně. ;-) 

 

 

 jana Kosťová, členKa oddílu orientačního závodu 

Jitka Burianová

Jana Kosťová
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ÚVod
florbal je mezi všemi sporty sportovního Klubu vozíčKářů jediný KoleKtivní sport. na rozdíl od 

individuálních sportů vyžaduje poměrně velKou režii na pořádání tréninKů i na účast na turnajích. 

oddíl florbalu sKv praha je největší florbalový tým v čr s nejpočetnější záKladnou.

ČinnoSt
náš oddíl má v současné době 20 členů z celé česKé republiKy. po celou sezonu jsme pravidelně 1x 

týdně trénovali v tělocvičně zš v říčanech. něKoliKrát ročně zde pořádáme víKendová soustředění 

a účastníme se vozíčKářsKé florbalové ligy. z našeho členství v česKé florbalové federaci vozíčKářů 

taKé vyplývá závazeK pořádat nejméně jednou do roKa turnaj 

ligy.

ÚSPĚCHY V RoCE 2010
v roce 2010 jsme zaznamenali 

historicKý úspěch v podobě 

stříbrných medailí v česKé 

lize. pro roK 2011 taK 

máme ambice nejvyšší, 

a to probojovat se 

opět do finále v play 

off a tam uspět. naši 

hráči se neztratili 

ani v individuálních 

florbal
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oceněních a odnesli si titul nejužitečnějšího hráče ligy, nejlepšího obránce a nejlepší hráčKy.

daří se nám taKé na reprezentační úrovni – tři naši nejlepší hráči jsou členy národního týmu 

florbalistů. v roce 2010 jsme mimo jiné organizovali první ročníK mezinárodního turnaje 

v jablonci, Kterého se účastnilo celKem pět národních týmů. česKý tým doputoval až do finále a po 

velKém boji podlehl švédsKému výběru 6:2. celý turnaj byl dle zahraničních Kolegů uspořádán velmi 

profesionálně, což nás těší i proto, že hlavním organizátorem turnaje byl trenér týmu sKv praha 

dominiK drahonínsKý. 

CÍLE PRo RoK 2011
i nadále zpřístupňovat tréninKy zájemcům z řad začátečníKů a nadále systematicKy a metodicKy 

zvyšovat úspěšnost týmu sKv.

zorganizovat další úspěšný ročníK mezinárodního florbalového turnaje, díKy Kterému se nám daří 

zvyšovat Kredit tohoto sportu i mezi veřejností.
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ÚVod
lyžování vozíčKářů je disciplína 

velmi náročná na technicKé 

vybavení. paraplegici používají 

Ke sjezdovému lyžování 

monosKi, Kvadruplegici bisKi 

či KartsKi. přestože většina 

vozíčKářů je díKy upraveným 

„lyžím“ schopna samostatného 

pohybu po svahu, praKticKy niKdo 

se neobejde bez zKušené asistence. 

lyžařsKý oddíl nabízí ucelený program 

Kurzů pro lidi s různým postižením, 

zahrnující Kurzy pro zájemce všech výKonnostních úrovní. od začátečnicKých Kurzů přes Kurzy 

pro mírně až středně poKročilé lyžaře až po campy pro poKročilé sportovní lyžaře. pomyslný vrchol 

lyžařsKých aKtivit sKv praha tvoří závodní tým monosKi lyžařů, jehož členy jsou i současní nejlepší 

reprezentanti čr. 

činnost závodního týmu funguje v co největší součinnosti s ostatními aKtivitami. soustředění 

závodníKů jsou často pořádána společně s Kurzy pro méně zdatné lyžaře, pro Které jsou závodníci 

obrovsKou motivací, a předáváním svých zKušeností zajišťují mnohem rychlejší výKonnostní růst 

účastníKů Kurzů.

ČinnoSt
pro lyžařsKý oddíl byl roK 2010 zlomovým z něKoliKa hlediseK. na jeho členy i vedení čeKalo v roce 

lyžování
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2010 něKoliK velKých výzev a zodpovědných úKolů, jejichž zdolání mělo naznačit, jaKým směrem se 

bude oddíl nadále ubírat. 

museli jsme se vypořádat s problematicKou finanční situací po odchodu hlavního partnera, přesto 

jsme ale neubrali na Kvalitě a rozsahu nabízených aKtivit a služeb a zrealizovali jsme v roce 2010 

stejný počet tuzemsKých i zahraničních Kurzů jaKo v sezóně předchozí. poKračovali jsme v intenzivní 

přípravě oldřicha jelínKa na paralympijsKé hry ve vancouveru a plně jsme otevřeli prostor pro nově 

příchozí zájemce o závodní lyžování. do týmu se nám podařilo začlenit nadějného miroslava šperKa. 

dále jsme rozvíjeli spolupráci se zahraničními partnery a závodními týmy. v roce 2010 se našich 

lyžařsKých Kurzů a soustředění zúčastnilo celKem 38 hendiKepovaných sportovců.

v létě jsme realizovali tři aKtivity pro reKreační sportovce, o Které měli účastníci největší zájem – 

dva Kurzy na divoKé vodě a jeden cyKlisticKý Kurz. letních Kurzů se účastnilo dohromady 14 

hendiKepovaných účastníKů. 

ÚSPĚCHY V RoCE 2010
olda jelíneK se již stabilně usadil na postu nejlepšího současného česKého závodníKa na monosKi.

už samotná účast oldy na paralympiádě je obrovsKý úspěch a pro něj samotného, tým i Klub veliKý 

KroK Kupředu na sportovním poli i co se sbírání zKušeností týče. jeho 23. místo v sg je velmi solidním 

umístěním.

olda se zúčastnil dvou světových pohárů ve sjezdu (sestriere a aspen), což je velKý přínos zKušeností 

do budoucna. zKušenosti ze sestriere jsou velmi užitečné pro mistrovství světa v roce 2011.

• na podzim na prvních závodech ve slalomu v lyžařsKé hale v holandsKu olda 2x 5. místo

• nejlepší oldův výsledeK v Kariéře a doposud nejlepší výsledeK česKého monosKi závodníKa: 3. místo 

 v evropsKém poháru v pitztalu. prosinec 2010 

 

míra šperK začíná na Konci sezóny 2009/2010 závodit, objíždí závody především Kvůli zKušenostem. 

přesto již na začátKu Kariéry dosahuje výborných výsledKů: 

• mistr republiKy ve slalomu

• mistrovství raKousKa Kutzhbuhel 2. místo ve slalomu

• a především na prvních mezinárodních ipc závodech ipcas v dubnu 2010 při mistrovství francie 

 dosáhl 2x na třetí místo. obrovsKá motivace před letní přípravou a pro další sezónu 
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• na začátKu sezóny 2010/2011 4. a 6. místo slalom langraff - holandsKo

 ep Kuhtai prosinec 2010 12. místo

CÍLE PRo RoK 2011
závodní: zajistit profesionální přípravu s odpovídajícím zázemím pro naše nejlepší reprezentanty m. 

šperKa a o. jelínKa a umožnit začlenění 4 nových nadějných závodníKů do týmu. pro tento účel 

zajistit vzniK “development teamu”

• co nejlépe reprezentovat na lednovém mistrovství světa (m. šperK, o. jelíneK)

• účast na co nejvíce závodech v průběhu sezóny. s m. šperKem se soustředit především na sbírání 

 zKušeností. 

13



• s týmem začínajících závodníKů absolvovat co nejvíce dnů Kvalitní přípravy a zajistit adeKvátní 

 prostředí pro jejich rozvoj.   

• profesionalizovat realizační tým, a tím zajistit lepší KonKurenceschopnost ve světě.

Kurzy: realizovat větší množství Kvalitních Kurzů ve všech Kategoriích od začátečníKů po poKročilé v čr, 

a tím poKrýt stále se zvyšující poptávKu. umožnit výKonnostní růst nadějným lyžařům, reKrutujícím se 

z těchto Kurzů, napříKlad společnou účastí na soustředěních se závodníKy. pro naplnění těchto cílů 

musíme opět zajistit alespoň částečnou profesionalizaci vedení oddílu a angažovat administrativní sílu. 

• naplno využít zázemí společnosti efa v lánově a tím zKvalitnit úroveň Kurzů a soustředění 

 a nabídnout četným zájemcům větší Kapacitu Kurzů.  

• postupně obměňovat materiální vybavení oddílu využívané na Kurzech a doplňovat ho o nové 

 potřebné pomůcKy 

• realizovat minimálně 4 žádané lyžařsKé Kurzy v raKousKu, navýšit jejich Kapacitu a zKvalitnit 

 výuKu zařazením nových prvKů. 

• rozšířit mezinárodní spolupráci a umožnit účast na aKcích oddílu zahraničním účastníKům.

• vytvořit lepší podmínKy pro práci dobrovolníKů a Koordinátorů aKcí.

další aKtivity:

• v letních měsících opět realizovat vodácKé a cyKlisticKé Kurzy. pro roK 2011 plánujeme jejich 

 navýšení na celKových 5 aKcí, z nichž se dvě budou realizovat v zahraničí. 

 
„vážím si Každého vozíčKáře, co dělá nějaKý sport, a je úplně 

jedno jaKý. hlavně, že to přináší radost z pohybu, uspoKojení, 

že se doKážeme naučit něco nového, potKávat se 

s novými lidmi, a o tom by to celé mělo být. proto se 

ten sport dělá, ať už v sKv nebo jinde.“

 

 

olda jelíneK, paralympioniK (lyžování)

Olda Jelínek
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ÚVod
tento sport v sobě spojuje tělesné aKtivity, zejména 

plavání, tréninK psychicKé odolnosti a technicKé 

znalosti, přičemž podporuje zájem o cestování, aKtivní 

trávení volného času a budování ohleduplného 

vztahu K přírodě.

ČinnoSt
oddíl potápění se věnuje čistě reKreačnímu, přitom všaK technicKy i mentálně náročnému sportu, 

přístrojovému potápění. niKde není vidět jednoznačně prezentovatelný sportovní výsledeK dosažený 

v soutěži či doKonce mistrovství. přináší ale vzrušující zážitKy jiného druhu, zážitKy Kombinující 

fyzicKou a psychicKou zátěž, často zasazenou do čisté přírody, navíc je to vše spojené s cestováním 

a aKtivním trávením volného času.

stejně jaKo v předchozích letech byla hlavní částí činnosti oddílu organizace výcviKu a tréninKu 

zKušených i začínajících potápěčů v podmínKách bazénu slavie praha při pravidelných čtvrtečních 

setKáních. úspěšně se pod hladinu bazénu vydalo 28 zdravotně postižených potápěčů, a to celKem 

134 Krát. 

na jaře 2010 se podařilo díKy naaKumulovanému zájmu zrealizovat Kurz na zísKání potápěčsKé 

KvalifiKace, Která umožňuje zdravotně postiženým sportovcům i individuální potápění téměř KdeKoliv 

ve světě.

ve stejném osvědčeném formátu jaKo v minulých letech se v roce 2010 ve spolupráci s naším 

partnersKým o.s. restart usKutečnily dvě společné potápěčsKé aKce, tradičně jedna česKá a jedna 

zahraniční.

potápění
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v termínu od 25. do 30. Května 2010 se na potápěčsKé záKladně při zatopeném lomu leštinKa u chrudimi 

Konal “Kemp“ v česKé poměrně chladné volné vodě, Kterého se účastnilo 7 potápějících se vozíčKářů 

s 12 usKutečněnými ponory.

logisticKy poměrně náročný a nutno podotKnout, že velmi dobře zvládnutý, byl tradiční týdenní 

výjezd za potápěním na ostrov elba. účastníKy opět přivítalo malebné přístavní městečKo marina 

di campo, ze Kterého vyráželo celKem 9 vozíčKářů motorovými čluny na čtyři mořsKé loKality, 

včetně jedné vraKové, Kde se celKem 39Krát ponořili do slaných hlubin s bohatým životem. bohužel 

Kvůli špatnému počasí na moři byly dva dny zasvěceny jiným než potápěčsKým zájmům, KupříKladu 

důKladnému studiu v místním mořsKém aKváriu.

CÍLE PRo RoK 2011
cílem oddílu potápění je popularizace přístrojového potápění mezi lidmi se zdravotním postižením, 

především mezi vozíčKáři, a to nejen v praze, ale v celé čr.

 
je to úžasný sport, při Kterém si můžu lebedit v polohách, do Kterých 

se normálně nedostanu, protáhnu se a ještě můžu pozorovat 

Krásy podvodního světa. pocity, jež mě při tom zaplavují, jsou 

nepopsatelně Krásné. pravidelný tréninK v bazénu, Kdy se 

vychytávají nejrůznější detaily vyvážení a příprav, aby paK 

ponory ve volné vodě byly bezproblémové a my si mohli 

vychutnávat tu Krásu a adrenalin, jeliKož se niKdy neví, co 

se může přihodit…

 

 

jana hanová – potápění

Jana Hanová
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ÚVod
stolní tenis vozíčKářů patří mezi populární 

a úspěšné paralympijsKé sporty. je určen jaK 

pro paraplegiKy, taK pro KvadruplegiKy. stolní 

tenis hraje v čr aKtivně asi 70 vozíčKářů 

sdružených do deseti oddílů. většina hráčů 

hraje díKy shodným pravidlům taKé soutěže 

s nepostiženými hráči. jsme členy asociace 

stolního tenisu vozíčKářů.

ČinnoSt
historicKy nejstarší oddíl v sKv. v současné době 

aKtivně reprezentuje náš Klub 12 hráčů z celKem 27 členů 

oddílu. účastníme se těchto soutěží:

česKý pohár open (9 turnajů)

mčr jednotlivců a mčr družstev

pražsKý reKreační stolní tenis (společně s nehendiKepovanými neregistrovanými sportovci)

Každoročně pořádáme turnaj česKého poháru enersys cup v praze modřanech, 

Kterého se v roce 2010 účastnilo cca 40 hráčů.

ÚSPĚCHY V RoCE 2010
česKý pohár

2. místo /sK. b/ p. urban (postup do sKupiny a)

stolní tenis
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mčr jednotlivců

2. místo /open jednotlivci/ f. glazar

3. místo /jednotlivci muži para/ f. glazar

3. místo /družstva/ f. glazar - j.mrázeK

4. místo /jednotlivci muži Kvadru/ p. fiala

CÍLE PRo RoK 2011
vzhledem K dlouhodobě stabilním výsledKům jde především o udržení dosažených pozic. 

18



v sobotu 6. 11. jsme v pražsKé hale sparty na letné pořádali již 7. benefiční florbalový turnaj firem. tento 

turnaj je určen nejen na podporu sportu hendiKepovaných, ale navíc umožňuje zaměstnancům 

firem zúčastnit se jedinečné teambuildingové aKce.  pro náš Klub je tento turnaj významnou aKcí, při 

Které nabízíme firmám možnost utužit KoleKtiv, zasportovat si a tím podpořit naši činnost. 

záštitu nad turnajem převzal starosta městsKé části praha 7 mareK ječméneK. během turnaje se mezi 

sebou utKalo 10 firemních týmů, Které navzájem změřily své síly.   Kromě toho dostali účastníci 

možnost vyzKoušet si sport na vozíKu utKáním s oddílem vozíčKářů – florbalistů. návštěvníci 

měli příležitost blíže se seznámit se sportem hendiKepovaných prostřednictvím velKoformátových 

fotografií, uKázeK sportovních pomůceK (handbiKe, monosKi, sportovní vozíKy, potápěčsKé výstroje), 

Které si mohli i vyzKoušet.  zejména děti se bavily, Když pořádaly závody v jízdě na vozíKu, sKáKaly na 

trampolíně nebo zKoušely, jaK dlouho vydrží mít hlavu pod vodou. 

celKovým vítězem a držitelem poháru se stala firma oKsystem s.r.o.

čistý výtěžeK aKce je 57 485,- Kč, Které budou použity na podporu 

sportu hendiKepovaných.

během turnaje zároveň převzal sportovní Klub vozíčKářů 

praha šeK v hodnotě 30 000 Kč od firmy teva pharmaceuticals 

cr s.r.o. 

1. oKsystem, s. r. o. 

2. softcom group, spol. s r.o 

3. teradata česKá republiKa, s. r. o. 

4. ness czech, s. r. o. 

5. čsob leasing 

6. sieza, s. r. o. 

7. siemens, s.r.o 

8. certicon a.s. 

9. fortuna, sázKová Kancelář 

10. teva pharmaceuticals cr, s. r. o. 

7. benefiční turnaj
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v roce 2010 jsme se aKtivně účastnili festivalu „žiju stejně jaKo ty“. festival Každoročně pořádá 

nadační fond pro zaměstnávání zdravotně postižených a jeho cílem je trochu jinaK přiblížit život 

hendiKepovaných lidí. letos proběhl v parKu družby (centrální parK) na panKráci ve dnech 4. a 5. 6.

náš Klub prezentoval svou činnost především pomocí nejrůznějších soutěží pro děti i pro dospělé 

návštěvníKy. 

jednalo se o střelbu na florbalovou branKu z vozíKu, trail-o (orientační disciplína pro všechny bez 

ohledu na věK, pohlaví či tělesný hendiKep), test znalostí sportu hendiKepovaných, sKládání puzzle, 

„závody“ na lyžích a mnoho dalších soutěží a Kvizů. 

Kromě těchto soutěží jsme prezentovali velKé množství vybavení potřebného pro sport tělesně 

postižených, napříKlad handbiKe, monosKi, bisKi, KartsKi, vodní lyži. 

něKteří účastníci festivalu trávili u našeho stánKu déle než hodinu. ze známých tváří se u nás zastavili 

napříKlad Krasobruslař tomáš verner nebo reprezentant v běhu na lyžích martin KouKal. 

v roce 2010 jsme rozjeli nový projeKt pro jednotlivce, Kteří chtějí podpořit aKtivity našeho Klubu, 

jednotlivých oddílů, nebo jen jednotlivých závodníKů. celé to začalo tím, že se jana glabazňová 

z opavy rozhodla, že poprvé v životě poběží maraton. začala intenzivně trénovat a za Každý Kilometr 

uběhnutý v tréninKu poslala jednu Korunu na sbírKový účet sportovního Klubu vozíčKářů praha.  

její myšlenKa, propagovaná prostřednictvím facebooKu a Webových stráneK  sKv praha, oslovila lidi 

v celé republice. jana brzy zísKala dalších dvanáct lidí, Kteří spolu s ní začali podporovat sportující 

vozíčKáře. a začali se přidávat další sportovci…

žiju stejně jaKo ty

sportuji pro sKv
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Z nAŠiCH SPoRtoVnÍCH AKCÍ
8. – 11. 1. lyžařsKý Kurz vrchlabí, začátečníci

pro našeho nejlepšího začátečníKa, michala p., byl mírnější Kopec vyroben přímo na míru.   

16. - 17. 1. předposlední ligové Kolo florbalové ligy vozíčKářů

tento víKend jsme Klesli v tabulce z prvního na druhé místo.

17. – 21. 1. lyžařsKý Kurz černý důl, poKročilejší lyžaři, 7 vozíčKářů

cesta „do Kopce“ se adrenalinem jen hemžila, neboť setKání se sedačKovým vleKem byla pro mnohé 

zcela nová zKušenost.

17. – 23. 1. sestriere Wc světový pohár lyžování dh, sc, účast: 1 vozíčKář /jelíneK/

naše první zKušenosti v disciplíně sjezd.

28. – 29. 1. mčr ve sjezdovém lyžování, roKytnice, účast: 3 vozíčKáři

11. – 14. 2. arta terme ita závody, evropsKý pohár v lyžování, účast: 1 vozíčKář

cílem bylo po předchozím špatném období doKončit co nejvíce závodů a zísKat zpět sebevědomí. olda 

si naKonec přivezl dosud nejlepší dosažený výsledeK na evropsKém poháru.

13. – 17. 2. morávKa lyžařsKý Kurz, účast: 7 vozíčKářů, 7 dobrovolných asistentů

hromadnou pílí všech jsme zvládli dvoupatrovou bariérovost ubytovacího zařízení stejně taK dobře 

jaKo lyžařsKou dovednost samostatného sjetí sjezdovKy.

17. – 20. 2. Kutzbuhel lyžařsKé závody aut, mistrovství raKousKa, účast: 2 vozíčKáři

míra šperK, Který do sKv praha nově přestoupil, je nadějný závodníK a toto byly jeho první mezinárodní 

závody. potvrdil, že je do budoucna velKou nadějí česKého lyžování vozíčKářů.

naše aKtivity v roce 2010
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20. 2. poslední Kolo záKladní části ligy florbalu vozíčKářů

hráli jsme dobře s těmi lepšími soupeři, s těmi slabými naopaK slabě. 

 

26. 2. – 23. 3. aspen Wc, paralympiáda vancouver, účast: 1 vozíčKář (jelíneK, sjezdové lyžování), lisý, 

malotinová

poprvé v historii sKv praha nás bude na zimní paralympiádě reprezentovat náš člen, oldřich jelíneK, 

v alpsKých disciplínách na monosKi. v sg 24. místo.

28. 3. – 3. 4. la cluzas, fra závody ve sjezdovém lyžování, ipcas sl, gs, účast: 1 vozíčKář

na závěr sezony mezinárodní mistrovství francie v lyžování tělesně postižených. šperKovi se dařilo.

3. 4. stolní tenis Klatovy, turnaj čp

9. – 11. 4. stolní tenis hodonín, středoevropsKá liga (j.mrázeK, f.glazar)

f.glazar sKončil třetí ve čtyřhře.

9. – 13. 4. pitztal lyžařsKý Kurz, účast: 5 vozíčKářů, 5 dobrovolných asistentů

opět „u jezevce“, ale tentoKrát ve znamení slunečného lyžování místo přečKávání sněhových bouří 

s lesními šelmami - jezevcem a lišKou.

10. 4. trail orienteering, 1. pohár čp, maletín, účast 5 zástupců sKv, vozíčKáři

Kvalitně obsazeného trailu se sice neúčastnili žádní nováčci z řad orientačních běžců, zato 

zKušených orientačních trailistů jaK zdravých, taK vozíčKářů, zde bylo celKem dost.

13. – 17. 4. Kaunertal lyžařsKý Kurz, účast: 5 vozíčKářů

účastníci se mohli setKat přímo se šárKou záhrobsKou, Která náš projeKt podporuje a taKé využívá 

podmíneK na ledovci.

17. 4. stolní tenis mohelnice, turnaj čp
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17. – 18. 4. playoff česKé florbalové fortuna ligy vozíčKářů

zúročili jsme tvrdou roční dřinu pěKným druhým místem.

23. – 25. 4. trail orienteering, třídenní závody Kristianstad, švédsKo, účast 2 zástupci sKv, vozíčKáři

nejeli jsme s ambicemi natrhnout švédům triKa, ale poKud možno porazit alespoň jednoho. zdánlivě 

nízKo nastavená laťKa.

25. 4. orientační závody vozíčKářů opava, 3 zástupci sKv, vozíčKáři

prestižní Kategorii rychlostního orientačního závodu vozíčKářů  aKtivní sportovci vyhrál petr 

KrysteK z sKv praha.

20. – 23. 5. stolní tenis, mčr jednotlivců ostrava, 4 vozíčKáři

naši závodníci si svou účast zajistili svými výsledKy v česKém poháru. všichni předvedli vyrovnaný 

výKon odpovídající jejich možnostem.

25. – 30. 5. potápění, leštinKa u chrudimi, 7 vozíčKářů

“Kemp“ v česKé poměrně chladné volné vodě,  12 usKutečněných ponorů.

5. 6. stolní tenis liberec, turnaj čp, 7 vozíčKářů

7., 9., 12. místo ve sKupině a, 1., 2. ,4. a 7. místo ve sKupině b.

18. – 20. 6. vodácKý Kurz blanice, účast: 5 vozíčKářů. 5 dobrovolných asistentů

vypouštění vody z přehrady je taKový vodácKý sváteK se spoustou vodáKů.

19. 6. stolní tenis žďár n. sázavou, turnaj čp

3. – 4. 7. trail orienteering, 2. a 3.závod čp, mčr, opočno, účast 5 zástupci sKv, vozíčKáři

les, tři Kilometry, dvacet Kontrol, dvě a půl hodiny... „jet to bez asistence, taK to sice projedu,  

ale do cíle se dostanu asi taK hodinu po limitu.“
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9. – 10. 7. trail orienteering, první česKý noční trail-o a 4. závod čp, gps, účast 4 zástupci sKv, vozíčKáři

mezinárodní účast, Kompletní česKá špičKa… „zážiteK nemusí být hezKý, stačí Když je silný.“

10. 7. stolní tenis cheb, turnaj čp

honza mrázeK  stoupá po žebříčKu… ještě loni hrál sKupinu b… nyní průběžně 3. v čp.

21. – 25. 7. cyKlisticKý Kurz milovice. účast: 10 vozíčKářů, 8 dobrovolných asistentů

ubytování ve stanech a částečně v chatičKách, handbiKe lze po předchozí domluvě zapůjčit. 

4. – 6. 8. etoc – mistrovství evropy v trail orienteeringu, švédsKo, účast: 2 zástupci sKv, vozíčKáři 

(hůlKa, dvorsKý)

po prvním závodním dni to vypadalo nadějněji. bohužel velKá odpovědnost a mírné zvýšení obtížnosti 

znamenaly druhý den pád ze 6. pozice o deset příčeK dolů.

9. – 13. 8. Wtoc – mistrovství světa v trail orienteeringu, norsKo, účast 2 zástupci sKv, vozíčKáři, 

World tempo trophy – 3. místo hůlKa

celý závod byl prošpiKovaný Kontrolami vyžadujícími soustředění a dále buď extrémně vysoKou 

přesnost, intuici, štěstí nebo nejlépe všechno dohromady. a světová premiéra nadějného tempo.

12. – 15. 8. vodácKý Kurz salza. účast: 5 vozíčKářů. 7 dobrovolných asistentů

další dny jsme sjížděli těžší úseKy, a to včetně „soutěsKy“, na Kterou jsme si letos troufli poprvé.

21. 8. mezinárodní mčr v orientačním závodě vozíčKářů, olomouc, 3 zástupci sKv, vozíčKáři

rychlostní orientační závod vozíčKářů se organizuje již bezmála 20 let.

2. – 7. 9. potápěčsKý Kurz, elba, 9 vozíčKářů

největší letošní a jediná zahraniční potápěčsKá aKce.

3. – 5. 9. stolní tenis hodonín, středoevropsKá liga (j.mrázeK, f.glazar)
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f. glazar sKončil třetí v jednotlivcích.

4. 9. trail orienteering jansKé lázně, 3 zástupci sKv, vozíčKáři

v jansKých lázních proběhl uKázKový závod trail-o, pořádaný zejména jaKo „živé demo“ pro 

potenciální zájemce. 

11. 9. stolní tenis praha, turnaj čp

letošní ročníK byl již třetím, Kdy se hrálo o putovní pohár enersysu.

18. 9. první turnaj ligy florbalu vozíčKářů 2010/2011

naše dnešní zápasy sKončily velmi těsným vítězstvím.

19. 9. 14. ročníK vrchlabsKé orientační pouti

24. 9. stolní tenis lomnice n. popelKou, turnaj čp

2. – 3. 10. historicKy první mistrovství itálie v trail orienteeringu, účast: 3 zástupci sKv, vozíčKáři

byli jsme ještě před Koncem sezony provětrat buzoly a podpořit italsKý trail-o.

13. – 17. 10. pitztal soustředění závodníKů lyžování (jelíneK)

16. 10. stolní tenis pardubice, turnaj čp

21. – 24. 10. pitztal, lyžařsKé soustředění, 2 vozíčKáři (šperK, Křenová), trenér, fyzioterapeut

27. – 31. 10. pitztal lyžařsKý Kurz, soustředění závodníKů, účast: 7 vozíčKářů, 8 dobrovolných asistentů

30. – 31. 10. druhý ligový turnaj florbalu vozíčKářů

na druhém ligovém turnaji nás opět porazili pouze hráči z ostravy.
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6. 11. stolní tenis brno, turnaj čp

10. – 14. 11. Kaunertal lyžařsKý Kurz, soustředění závodníKů, účast: 6 vozíčKářů, 7 dobrovolných 

asistentů

14. –16. 11. Kaunertal soustředění závodníKů lyžování (šperK, jelíneK)

23. – 26. 11. laandgraf ned.  závody ve sjezdovém lyžování, ipcas sl, KlasifiKace. účast: 2 vozíčKáři

9. – 12. 12. pitztal aut závody ve sjezdovém lyžování, evropsKý pohár, účast: 2 vozíčKáři (šperK, jelíneK)

v prvních závodech ep dosáhl olda výborného třetího místa.

16. – 19. 12. Kuhtai aut závody ve sjezdovém lyžování, evropsKý pohár, účast:1 vozíčKář (šperK)

tímto výsledKem se mireK řadí na místo současného nejlepšího závodníKa na monosKi v čr taKé  

v obřím slalomu. 

27. – .31. 12. soustředění závodníKů lyžování (šperK, jelíneK)

KULtURnÍ A JinÉ AKtiVitY KLUBU V RoCE 2010
Kromě sportovních aKtivit jsme se v roce 2010 věnovali např. taKé následujícím aKtivitám:

v červnu a poté v srpnu jsme společně s fortuna a. s. pořádali  v divadle abc v praze a následně 

v hořicích výstavu fotografií tomáše lisého, vedoucího a trenéra lyžařsKého oddílu. fotograf 

tomáš lisý představil na 30 velKoformátových fotografiích hendiKepované sportovce, a to jaK 

vrcholové reprezentanty na paralympiádách v peKingu a ve vancouveru, taK i ty, Kteří sportují jen 

pro radost.  vernisáž výstavy, Která proběhla v divadle abc prvního června, zahájila olympijsKá  

medailistKa šárKa záhrobsKá. „Ke sportu patří emoce. závodit bez vášně nejde,“ řeKla poté, co poKropila 

fotografie šampaňsKým při slavnostním Křtu. „myslím, že to platí ještě více o sportu hendiKepovaných, 

Které velmi obdivuji.“ cílem výstavy bylo informovat veřejnost o činnosti sportovního Klubu 
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vozíčKářů praha i o sportu hendiKepovaných obecně. v rámci výstavy byla zahájena veřejná sbírKa 

na podporu sportovní činnosti hendiKepovaných lidí při sKv praha.

v sobotu 19. 6. proběhl ve sluhách rocKový festival rocK KodiaKa. cílem tohoto festivalu byla podpora 

vozíčKářů.

návštěvníci festivalu dostali příležitost seznámit se i s florbalem na vozíKu. v exhibičním utKání se 

utKali zástupci našeho florbalového týmu se zástupci hráčů florbalu na eleKtricKých vozících eWsc 

jaguars praha. 

pro obě strany to bylo premiérové seznámení - tyto dva sporty jsou za normálních oKolností 

mimoběžné. a taK jsme se společně s diváKy divili, jaK jsou eleKtricKé vozíKy „mrštné“ nebo jaK 

dobrou poziční hrou doKáží soupeře doKonale vyšachovat. my jsme zase přeKvapovali schopností  

dosáhnout poměrně daleKo. exhibice sKončila 2:2, ale důležitější než výsledeK bylo to, že jsme 

v divácích snad zanechali pozitivní dojem. 

uchvacující byla spontánní podpora návštěvníKů festivalu během naší hry nebo během dražby.  

výtěžeK festivalu se naKonec rozdělil rovným dílem právě mezi naše dva týmy.

v říjnu odjelo vedení lyžařsKého oddílu na výstavu rehacare do dusseldorfu  výstava rehacare. za 

vzděláním a poznáváním novineK v oboru se musí cestovat dál než na ledovec.

vedení Klubu se účastnilo šKolení vedeného společností Kpmg v rámci našeho partnersKého 

programu. pro zefeKtivnění KomuniKace uvnitř i naveneK Klubu úzKé vedení Klubu (předseda 

a místopředseda) Konzultovalo své KroKy se společností because.

 

předseda Klubu bohuslav hůlKa prezentoval činnost Klubu např. na univerzitě palacKého v olomouci, 

na Katedře apliKovaných pohybových aKtivit (speciální obor zaměřený na práci s hendiKepovanými 

občany).
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rozvaha ve zjednodušeném rozsahu Ke dni 31. 12. 2010
(V tiSÍCÍCH KČ BEZ dESEtinnýCH mÍSt)

aKtiva č. řádku stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu 
dni

a. dlouhodobý majetek celkem 1 555 651

ii. dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 889 592

iii. dlouhodobý finanční majetek celkem 4 466

iv. oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -334 -407

b. Krátkodobý majetek celkem 6 967 1 158

i. zásoby celkem 7 0 41

ii. pohledávky celkem 8 24 287

iii. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 941 827

iv. jiná aktiva celkem 10 3

aktiva celkem 11 1 522 1 809

pasiva č. řádku stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu 
dni

a. vlastní zdroje celkem 12 1 365 1 429

i. jmění celkem 13 514 514

ii. výsledek hospodaření celkem 14 851 915

b. cizí zdroje celkem 15 157 380

iii. Krátkodobé závazky celkem 18 153 380

iv. jiná pasiva celkem 19 4

pasiva celkem 20 1 522 1 809

naše hospodaření

28



výKaz zisKů a ztráty Ke dni 31. 12. 2010
(V tiSÍCÍCH KČ BEZ dESEtinnýCH mÍSt)

název ukazatele č. řádku
činnost hlavní 
(nezdaněná)

činnost vedlejší 
(zdaňovaná)

celkem

a. náklady 1

i. spotřebované nákupy celkem 2 230 230

ii. služby celkem 3 972 972

iii. osobní náklady celkem 4 4 4

v. ostatní náklady celkem 6 15 15

vi.
odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem

7 370 370

náklady celkem 10 1 591 1 591

b. výnosy 11

i. tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 153 153

iv. ostatní výnosy celkem 15 127 127

vi. přijaté příspěvky celkem 17 1 376 1 376

výnosy celkem 19 1 656 1 656

c. výsledek hospodaření před zdaněním 20 65 65

d. výsledek hospodaření po zdanění 21 65 65
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písm. položka text
a. název účetní jednotky: sportovní klub vozíčkářů praha (sKv praha)

sídlo: ovčárská 471, 108 00 praha 10

právní forma: právnická nezisková osoba - občanské sdružení

poslání (předmět činnosti): hlavním posláním účetní jednotky je napomoci hendikepovaným osobám zapojit se do společnosti 
pomocí sportovních aktivit. sdružení se věnuje hlavně osobám, které po poranění míchy jsou odkázány 
na invalidní vozík a tomu přizpůsobuje i své nabízené aktivity. v rámci účetní jednotky funguje několik 
sportovních oddílů s různou sportovní tematikou, které umožňují širokou škálu sportovních aktivit - od 
podpory aktivních špičkových sportovců po organizování občasných rekreačně provozovaných sportů 
za účasti zdravých i postižených sportovců a jejich rodin. sdružení se snaží do svých oddílů co nejdříve 
zapojovat osoby, které skončily na vozíku a tím jim umožnit snazší  
adaptaci na jejich novou životní situaci. 

statutární orgán, organizační 
struktura:

občanské sdružení má v současné době cca 80 členů zapojených v 5 sportovních oddílech: stolní 
tenis, florbal, potápění, lyžování a orientační běh. Každý oddíl má svého vedoucího a jeho zástupce. 
vedoucí oddílů jsou členy výboru sdružení, který řídí chod sdružení mezi valnými hromadami. výbor 
sdružení volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. od roku 2010 je předsedou sdružení mgr. 
bohuslav hůlka a místopředsedou mgr. alena václavíková. předseda má postavení statutárního orgánu 
sdružení a zastupuje sdružení navenek.

b. registrace účetní jednotky, ič: občanské sdružení bylo zaregistrováno v r. 1991 ministerstvem vnitra pod č.j.: vsc/1-7658/91-r. ičo 
účetní jednotky je 43001513.

c. účetní období, účetní metody 
atd.:

účetním obdobím je kalendářní rok. účetní jednotka vede podvojné účetnictví a účetní závěrku sestavu-
je ve zjednodušeném rozsahu. 

e. způsoby oceňování: majetek, závazky a pohledávky jsou oceňovány v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou č. 
504/2002 sb. nově pořízený majetek je oceňován pořizovacími cenami včetně souvisejících nákladů. 
v roce 2010 byl pro přepočet měn používán pevný kurz - jednalo se především o nákup sportovního 
vybavení a úhradu nákladů spojených s účastí členů na zahraničních sportovních akcích.

l. výsledek hospodaření: účetní jednotka neměla v roce 2010 žádnou vedlejší hospodářskou činnost. ze své hlavní činnosti 
dosáhla v roce 2010 účetního zisku ve výši cca 65 tis. Kč. tento zisk bude v následujících letech využit 
k financování hlavní činnosti.

r. způsob zjištění daňového 
základu, daňová úspora:

účetní jednotka vycházela při stanovení daňového základu především z příslušných ustanovení zákona 
o daních z příjmů. z daňového základu byly vyloučeny osvobozené příjmy a příjmy, které nejsou 
předmětem daně. dále byly vyloučeny náklady, které souvisí s těmito příjmy a tzv. nedaňové náklady. 
na celý, takto stanovený , daňový základ byla uplatněna daňová úleva ve smyslu § 20, odst. 7 zákona 
o daních z příjmů. výše daňové úspory za rok 2010 činí 56.810,- Kč. tato daňová úspora bude využita 
v následujících letech k financování hlavní neziskové činnosti.

u. přijaté a poskytnuté dary: účetní jednotka obdržela v roce 2010 příspěvky v celkové výši 1.376 tis. Kč. tato částka zahrnuje grant 
magistrátu hlavního města prahy ve výši 180 tis., členské příspěvky a další finanční dary od různých 
právnických a fyzických osob.
účetní jednotka, dle svých interních směrnic, může přispět hendikepovanému sportovci na nákup 
sportovní pomůcky nebo na jeho cestovní výlohy spojené s jeho sportovní činností. tyto příspěvky jsou 
poskytovány ve smyslu § 4, odst. 1, písm. k) zákona o daních z příjmů. 

v. veřejné sbírky: sdružení obdrželo v roce 2010 osvědčení o schválení veřejné sbírky konané od 25.4.201 do 24. 3. 
2013. výnos sbírky bude využit na financování hlavních neziskových aktivit sdružení. v roce 2010 se na 
speciálním sbírkovém bankovním účtu vybralo 16.941,- Kč. prostředky sbírky zatím nebyly čerpány.

příloha K účetní závěrce za roK 2010 ve smyslu § 30, odst. 1 vyhlášKy č. 504/2002 sb. 
(JSoU UVEdEnY PoUZE BodY dLE § 30, PRo KtERÉ má ÚČEtnÍ JEdnotKA náPLň) VYPRACoVALA ing. REnAtA KUnCLoVá

30



Revizní komise

Výbor
Předsedové  

jednotlivých oddílů

Oddíl 
florbalu

Oddíl
lyžování

Oddíl 
orientačního 

závodu

Oddíl 
potápění

Oddíl
stolního  
tenisu

Předsednictvo 
Statutární zástupci

Valná hromada

organizační struKtura
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statutární zástupci sKv: 

PřEdSEdA SKV: 
bohuslav hůlKa, KontaKt: predseda@sKvpraha.org

 
mÍStoPřEdSEdA SKV: 
alena václavíKová, KontaKt: vaclaviKova@sKvpraha.org

EKonomKA: 
renata Kunclová, KontaKt: eKonomiKa@sKvpraha.org

VýBoR: 
vedoucí florbalového oddílu: lenKa honzátKová

vedoucí lyžařsKého oddílu: tomáš lisý

vedoucí oddílu potápění: jarmila onderKová

vedoucí orientačního oddílu: bohuslav hůlKa

vedoucí oddílu stolního tenisu: pavel fiala

REViZnÍ KomiSE: 
předseda: luděK carbol

člen: daniel bína

 

KontaKtní údaje
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spolupracující organizace: 

PRAŽSKá tĚLoVýCHoVná UniE (PtU)
– regionální organizace čstv. všichni naši členové jsou zároveň členy ptu.

ČESKý SVAZ tĚLESnĚ PoStiŽEnýCH SPoRtoVCŮ (ČStPS)
– střešní organizace, Která sdružuje tělesně postižené sportovce. od roKu 2004 se táhnou spory 

o členství čstps v česKém paralympijsKém výboru a unii zdravotně postižených sportovců, Které 

ve výsledKu brání zísKávání finančních prostředKů ze státního rozpočtu těm sportovcům, Kteří 

nepřestoupili do nově vzniKlé česKé asociace tělesně hendiKepovaných sportovců. tyto spory 

bohužel zatím neuKončil ani pravomocný rozsudeK o členství čstps v čpv a uzps.

SVAZ PARAPLEgiKŮ A CEntRUm PARAPLE 
– centrum paraple nám posKytuje sídlo, z Klientů centra paraple se reKrutují něKteří naši členové. 

Klienti centra paraple mají možnost seznamovat se s našimi sporty, naši členové účastnit se aKcí 

pořádaných centrem paraple. velmi úzce spolupracujeme při pořádání lyžařsKých Kurzů a dalších 

větších či menších sportovních aKcích, vzájemně si zapůjčujeme či pronajímáme sportovní vybavení 

(monosKi, auto, tělocvičnu, vozíKy).

ČESKý SVAZ oRiEntAČnÍCH SPoRtŮ
– členství v čsos nám umožňuje nominovat naše sportovce na me a ms a podílet se na rozvoji 

disciplíny trail orienteering.

spolupracující organizace,  
partneři a dárci
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SVAZ LYŽAřŮ ČR
– členy jsou i hendiKepovaní lyžaři.

ČESKá FEdERACE FLoRBALU VoZÍČKářŮ
– občansKé sdružení zastřešující florbal na mechanicKých vozících. organizátor florbalové 

fortuna ligy vozíčKářů. toto členství je nezbytnou podmínKou pro účast v lize, zároveň zde plynou 

závazKy – napříKlad pořádání ligového Kola náš člen a vedoucí florbalového oddílu dominiK 

drahonínsKý se úzce podílel na vedení celé federace a pomáhal s jejím dalším směřováním.

ASoCiACE StoLnÍHo tEniSU VoZÍČKářŮ
– občansKé sdružení zastřešující stolní tenis vozíčKářů. organizuje mčr, česKý pohár, 

středoevropsKou ligu a podobně jaKo česKá federace florbalu vozíčKářů je v Kompetenci sdružení 

taKé nominace a vedení reprezentace.

naši partneři a dárci:
děKujeme všem, Kdo nás v roce 2010 podpořili finančně, materiálně, mediálně či dobrovolnou prací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadace charty 77 – Konto bariéry, magistrát hlavního města prahy, enersys, s. r. o., adastra, s. r. o., 

comap spol. s r.o., teva pharmaceuticals čr, s. r. o., proximity prague s. r.o., intercora, scott
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dALŠÍ: 
atomic, montanasport, toKo, valbeK, sporten, points, hradecKá lesní a dřevařsKá společnost a řada 

dalších dárců, firem i jednotlivců.

mÉdiA:
česKá televize: paralympijsKý magazín

česKý rozhlas radiožurnál: handi camping

bulletiny svět s parapletem a vozKa,

časopisy horydoly, orientační běh

WEBY:
WWW.handisport.cz

WWW.fbh.cz

WWW.horydoly.cz

WWW.trailo.cz

WWW.stpara.cz
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