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Zpráva, kterou právě čtete, stojí na počátku naší plnoletosti. Je nám osmnáct let. Máme za sebou 

období dospívání a čeká nás období zrání.

Pod vedením Tomáše Lisého se v minulých třech letech našemu kubu dařilo nabízet nebývalé množství 

akcí širokémuspektru zájemců i dosahovat sportovních úspěchů. Rád bych tedy na tomto místě 

poděkoval Tomášovi za směřování, které našemu klubu udělil.

Rok 2009 byl pro nás završením dosavadního růstu. V dalších letech není takový rozsah činnosti 

udržitelný bez radikální přestavby vnitřního fungování klubu.

Na funkci předsedy nastupuji v lednu 2010 s paradoxním cílem rozmach klubu spíše mírně zbrzdit 

a stabilizovat, abychom vytvořili pevný základ našeho společného fungování v dalších letech.

Nejprve se ale znovu vraťme k roku 2009, ve kterém jsme se účastnili nebo jsme pořádali  desítky 

větších či menších akcí. Těchto akcí se účastnily desítky našich členů i nečlenů. Podílelo se na nich 

mnoho sportovců, trenérů, dobrovolníků, fanoušků a také našich partnerů, na jejichž pomoci je naše 

činnost závislá.

Bohuslav hůlka 

předseda skv Praha

0504
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Sport pomáhá těleSně poStiženým S návratem do 

plnohodnotného života, je neSmírně důležitým 

pomocníkem pro adaptaci na život po úrazu. pomáhá 

zlepšovat fyzickou kondici, přiSpívá k rehabilitaci. 

Sport zvedá Sebevědomí, Sdružuje lidi S podobným oSudem, 

umožňuje zažít kráSné chvíle S kamarády i S rodinou, 

dává pocit uSpokojení z vlaStních výkonů, v mnoha 

případech pomůže najít novou životní náplň. 

při Společném Sportu zdravých a handicapovaných mizí 

bariéry.
„Jsem rád, že mi SKV umožnil zažít krásné chvíle při lyžování na monoski v Jeseníkách a v Krkonoších. 

Instruktoři a osobní asistenti a ostatní lyžaři vozíčkáři vytvořili krásnou atmosféru a nová přátelství. 

Bez SKV bych to nikdy nezažil, protože jsem vůbec nevěděl, že vozíčkáři mohou lyžovat. Pro 

SKV bych chtěl udělat to, že budu poskytovat informace novým vozíčkářům o aktivitách, které 

nabízíte. Jsem rád, že existujete, a přeji hodně spokojenosti a úspěchů ve vaší další činnosti.“ 

Jiří Žákovský

účastník kurzu lyžování 0706

nase vize



nase cinnosT

pořádání Sportovních akcí pro členy klubu a jejich rodiny a pro další účaStníky z řad 

imobilních a mobilních občanů.

vytváření podmínek pro Své členy a jejich příznivce, aby Se mohli zúčaStňovat  domácích 

i zahraničních Sportovních akcí, které pořádají jiné organizace.  

Seznamování nových vozíčkářů Se Sportem. ve Spolupráci S centrem paraple pořádáme 

kurzy, kde Se lidé krátce po úrazu učí Sportovat na vozíku.  

účaSt a důStojná reprezentace Skv či čeSké republiky na Sportovních Soutěžích – 

lokálních, vrcholových i mezinárodních včetně paralympijSkých her.

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. 

vytvářet podmínky pro Sport handicapovaných, Seznamovat nováčky Se Sportem 

a umožňovat handicapovaným Sportovat jak na rekreační, tak i na závodní a vrcholové 

úrovni.

nejSme pouhým Sdružením lidí, kteří Společně Sportují. jSme organizací, která poSkytuje 

zázemí a Služby široké  základně vozíčkářů – nováčků, kteří by bez náS měli velmi ztíženou 

možnoSt doStat Se ke Sportu a přeS Sport k návratu do plnohodnotného života. Svým 

rozSahem, nabídkou Sportů a orientací jak na nováčky, tak na reprezentanty jSme mezi 

organizacemi našeho typu unikátní.  oblaSt našeho půSobení je celorepubliková. 

naším cílem je, aby Si každý těleSně handicapovaný občan mohl vybrat Sport, který mu nejvíce 

vyhovuje, a věnovat Se mu. nováčkům umožňujeme Seznámení Se Sportem handicapovaných 

a zkušeným Sportovcům pravidelné Sportovní vyžití. 

závodníkům Se Snažíme vytvářet podmínky pro důStojnou reprezentaci čeSké republiky 

v zahraničí. 

0908
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orienTacni 
zavod
Úvod
orientační závod vozíčkářů je individuální Sport, který využívá v ideálním poměru Svaly 

i hlavu. kromě fyzického naSazení prověřuje orientační SchopnoSti, rozhodnoSt, 

všímavoSt a předStavivoSt. trail orienteering je mezinárodní orientační závod. jeho 

pravidla jSou podobná našemu orientačnímu závodu, ale S podStatným rozdílem. 

hlavní důraz Se klade na čtení mapy a piktogramů, rychloSt a SprávnoSt rozhodování. 

rychloSt jízdy na vozíku roli nehraje. 

zdaleka Se nejedná o Sport určený pouze pro vozíčkáře, ale o Sport pro všechny bez 

ohledu na těleSný handicap. to je pro náS veliká výzva.

Činnost
pomáháme vytvořit podmínky pro provozování trail orienteeringu podle mezinárodně 

platných 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 – od mariánSkých lázní po opavu.

ÚsPěchy 
•   miStrovStví maďarSka 3. míSto kat. para (hůlka)

•   thermenland open 2. míSto kat. para (hůlka)

•   miStrovStví čr kat. para všechny medailové pozice (kryStek, hůlka, tomanová)

•   pohár trail-o kat. para všechny medailové pozice (dvorSký, hůlka, tomanová)

•   miStrovStví Světa 3. míSto týmy (za Skv praha hůlka, dvorSký)

cíle Pro rok 2010
zíSkat nové závodníky, podpořit konání závodů v čr,

včetně ukázkových, náborových. 

důStojně reprezentovat na me a mS.

„Vytváření lepších podmínek k tomu, aby mohli ostatní 
vozíčkáři sportovat, je jedna z nejsmysluplnějších činností, 
které jsem kdy dělal.“

Bohuslav Hůlka, 
předseda oddílu orientačního závodu
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Florbal

Úvod
florbal je jediným kolektivním Sportem v Skv. integruje lidi S různými Stupni poStižení, 

většinu hráčů tvoří paraplegici. fungování tohoto Sportu zaštiťuje čeSká federace 

florbalu vozíčkářů, která pořádá každoročně florbalovou ligu. 

Činnost
náš oddíl má v SoučaSné době 14 aktivních členů z celé čeSké republiky. pravidelně 

trénujeme zručnoSt, fyzickou zdatnoSt i týmovou Souhru. mezi naše příjemné 

povinnoSti vyplývající z členStví v čeSké florbalové federaci vozíčkářů patří každoroční 

pořádání ligového turnaje. 

z našeho týmu Se do užšího kádru reprezentace probojovali jan rajznover a marián 

vilhan. oba aktéři pomohli při hiStoricky první výhře nad švédSkým výběrem.

ÚsPěchy 
do podzimní čáSti ligy jSme naStoupili na druhém míStě tabulky.  čáSt ligy jSme Strávili  

v jejím čele a na jaře 2010 jSme ve finále  play-off Skončili na Stříbrné pozici.

cíle Pro rok 2010
individuální tréninkové plány jednotlivých hráčů. 

Stavět hru na týmové Souhře. i nadále 

zpříStupňovat tréninky zájemcům 

z řad začátečníků.

„Ke sportu vozíčkářů jsem se dostal díky bratrovi, který 
je úspěšný český lukostřelec na vozíku. Florbal je krásný, 
technický bezkontaktní sport, který mě polapil už v dětství. 
Ve florbalu vozíčkářů obdivuju úsilí,  které handicapovaní 
hráči musí často vydat navzdory svému postižení. Cílem mého 
snažení je nabídnout tuto kolektivní hru co největšímu počtu 
vozíčkářů, a to  nejen v České republice.“

Dominik Drahonínský
trenér florbalistů
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lyzovani

Úvod
přeStože většina vozíčkářů je Schopna SamoStatného pohybu po Svahu, 

bez zkušené aSiStence Se neobejde prakticky nikdo. kromě toho je lyžování 

vozíčkářů diSciplína velmi náročná na technické vybavení. paraplegici 

používají ke Sjezdovému lyžování monoSki, kvadruplegici biSki či kartSki.

Činnost
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 kooperaci 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.

ÚsPěchy 
nejúSpěšnějším čeSkým lyžařem na monoSki byl náš reprezentant 

oldřich jelínek, který věnoval celý rok intenzivní přípravě 

nominačním závodům a přípravě na paralympiádu.

miStrovStví čeSké republiky

Sl – miStrem čr, celkově 3. 

Sg – vícemiStrem čr, celkově celkově 4.

Sc – miStrem čr, celkově 3.

mS korea 17. míSto Sc

miStrovStví rakouSka 2. míSto Sc, 3. míSto Sg

finále evropSkého poháru: 8. míSto Sl

cíle 
hlavním Sportovním cílem je umíStění oldy jelínka

na paralympiádě ve vancouveru. z hlediSka rozvoje Sportu 

chceme udržet co nejširší Spektrum kurzů určených jak pro 

pokročilejší lyžaře, tak pro začátečníky.

„Má přítomnost v SKV vykrystalizovala tuto zimu. Několik let spolupracuji s Centrem Paraple, kde 
působím jako dobrovolník a externista na sportovních kurzech vozíčkářů, a tím spíš to pro mne byl jen 
malý krůček k tomu, abych se postupně nechala zlákat i ke spolupráci s SKV.
Sport jako prostředek aktivizace člověka je mocný čaroděj. Formě, jakou SKV přispívá ke vtažení 
člověka na vozíku do sportovních aktivit, by se mělo napomoci tím spíš, že výsledkem není pouze 
zážitek ze sportu pro vozíčkáře samotného, ale i navazování nových přátelských vazeb. Sportovnímu 
klubu vozíčkářů přeji, aby se nadále rozvíjel a nacházel větší podporu ke své činnosti.“

Mirča Urbanová
asistent, dobrovolník18 19
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poTapeni

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 technicky náročnému Sportovnímu odvětví – 

příStrojovému potápění, které je na rozdíl od freedivingu (potápění na nádech, 

ve kterém probíhá řada vrcholových Soutěží) čiStě rekreační záležitoStí. 

v roce 2009 jSme uSkutečnili 108 tréninkových ponorů v bazénu  Slavia. 

v květnu 2009 Se uSkutečnil v zatopeném lomu leštinka víkendový „kemp“, který 

zajišťovali inStruktoři z našeho partnerSkého o.S. reStart. 

největším podnikem byl týdenní výjezd na italSký oStrov elba. zde Si přijdou 

na Své jak začátečníci, tak i „mazáci“. vyjelo 7 těleSně poStižených potápěčů, 

kteří uSkutečnili 44 ponorů ve čtyřech mořSkých lokalitách. navíc došlo i na 

několik nočních ponorů. 

v roce 2009 Si kromě našich členů potápění vyzkoušelo dalších 34 těleSně 

poStižených zájemců.

cíle 
cílem oddílu potápění je popularizace příStrojového 

potápění mezi lidmi Se zdravotním poStižením, 

především mezi vozíčkáři, a to nejen v praze, 

ale v celé čr.

„Potápění je hlavně o zážitku. Člověk, 
když se dostane pod vodu, je najednou 
jako kdyby se vrátil do zdraveho stavu, navíc 
může pozorovat skály, vodní rostliny, ryby…“

Jarmila Onderková
předsedkyně oddílu potápění
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sTolni Tenis

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 

10 hráčů. účaStníme Se těchto Soutěží:

 čeSký pohár open (9 turnajů)

 mčr jednotlivců a mčr družStev

 pražSký rekreační Stolní teniS (Společně S nehandicapovanými   

 neregiStrovanými Sportovci)

každoročně pořádáme turnaj čeSkého poháru enerSyS cup v praze modřanech.

 

„Do jisté míry je možné hrát rovnocennou partii  
s chodícími hráči… Máme jiný styl hry, jsme  
blíž stolu, takže balonek se vrací rychleji  
– to je překvapení pro chodící hráče.“

Pavel Fiala
předseda oddílu stolních tenistů

ÚsPěchy:
 čeSký pohár 

2. míSto Sk. a f. glazar

1. míSto Sk. b j. mrázek

 mčr jednotlivců

2. míSto jednotlivci ko i jednotlivci muži para f. glazar

3. míSto jednotlivci muži kvadru p. fiala

 
cíle Pro rok 2010:
vzhledem k výborným výSledkům z roku 2009 

půjde především o udržení doSažených výSledků.

26 27
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6. beneFicni 
Turnaj Firem
15. 11. proběhl v hale v čakovicích šeStý benefiční florbalový turnaj firem, který 

tradičně pořádá Skv praha.

zúčaStnilo Se šeSt firem. každá z firem Si zahrála Se šeSti Soupeři, již tradičně 

měli všichni zúčaStnění také možnoSt vyzkoušet Si hru na vozíku proti týmu 

Skv praha Quickie team (v r. 2009 vedoucí vozíčkářSkou florbalovou ligu). 

výsledky: 
1. okSyStem S.r.o. 

2. konStruktiva konSit, a.S. 

3. city hotelS 

4. Softcom, Spol. S.r.o. 

5. comap, Spol. S.r.o. 

6. SiemenS, S.r.o

výtěžek 37 400 kč jSme použili na úhradu čáSti základních adminiStračních 

potřeb klubu. 
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nase akce, uspechy 

a neuspechy v roce 

2009

3. 1. Fun Park sněhulák:
jednodenní lyžařSký kurz monoSki a biSki pro vozíčkáře začátečníky.

zúčaStnilo Se 5 vozíčkářů a 5 aSiStentů, proběhla i inStruktáž dvou nových 

aSiStentek.

10.–16. 1. karlov Pod Pradědem:
lyžařSký kurz pro začátečníky

týdenní kurz na moravě určený pro začátečníky a mírně pokročilé monolyžaře. 

na kurzu Se vyStřídalo celkem 7 vozíčkářů (někteří nebyli na celý týden)  

a 7 dobrovolných aSiStentů a inStruktorů.

 
17. – 24. 1.  týdenní lyžařský PoByt v tignes, Francie:
akce Se zúčaStnili tři vozíčkáři a 4 aSiStenti. 

Setkání s lidmi z SKV posunulo můj život do nové 
fáze. Díky nim jsem objevil svůj nejoblíbenější sport 
– lyžování na monoski. Naučili mě lyžovat a pomohli 
mi v začátcích s vybavením. Už několik let jezdím na 
hory hlavně s SKV, sám bych se tam těžko dostával.

Jaroslav Trojan
člen lyžařského oddílu

29. 1. – 31. 1. mistrovství Čr 
ve sjezdovém lyžování, rokytnice:
závodníci: oldřich jelínek, jaroSlav trojan

výSledky: Sl – olda celkově 3., miStr čr, 154,5 bodů. 

gS – jarda celkově 14., 331,6 bodů. olda po pádu v druhém kole, celkově 12.

Sg – olda celkově 4., 2. čr, 136,6 bodů. jarda celkově 11., 270,3 bodů.

Sc – olda celkově 3., miStr čr, 154,5 bodů. 
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3.–6. 2. Švédsko: lyžařský závod eP – solleFtea:
závodník olda jelínek

1. Sl – 11. míSto 140,52 bodů 

2. Sl – 12. míSto 133,78 bodů

1. gS – 20. míSto 170, 83 bodů

2. gS – 15. míSto 157,76 bodů

16.–24. 2. mistrovství světa ve sjezdovém lyžování, 
korea:
z Skv Se zúčaStnil olda jelínek.

Sc – 17. míSto 194,35 bodů 

 
28. 2. – 2. 3. lyžování – 
zaČáteČnický kurz FunPark sněhulák a herlíkovice:
kurz pro pokročilé lyžaře černý důl.

zúčaStnilo Se celkem 8 vozíčkářů.

 

Proč jsem v SKV – na to se ptám osudu...
Co mi přináší – se ptejte mého šťastného srdce, když se mě 
po SKV akci marně táže, proč už je zas všední den...
Co přináším já? Dvě ruce, dvě nohy, hlavu bez rozumu, dětskou 
duši a srdce k tomu… co s tím SKV udělá, to už je zase na osudu...

Šárka Brambusová
dobrovolnice, instruktorka lyžování

20.–22. 3. mistrovství rakouska ve sjezdovém lyžování:
závodník Skv: oldřich jelínek

Sl – 5. míSto 135,24 bodů, výborné druhé kolo (4. čaS) vteřinu za „0 bodovými” závodníky

Sg – 3. míSto 113,72 bodů

Sc – 2. míSto S pádem ve Slalomu 223,21 bodů

21.–22. 3. lyžování – zaČáteČnický kurz FunPark 
sněhulák a Černý důl:
2 vozíčkáři, 2 aSiStenti

26.–29. 3. závod evroPského Poháru – jasná:
závodník Skv: oldřich jelínek

Sg – 13. míSto 86,6 bodů

Sl – 8. míSto 89,56 bodů

34 35



Florbal mě prostě baví.

Jana Pitelková
členka florbalového oddílu

3.–5. 4. trail orienteering: kristianstad, Švédsko:
noční závod pluS 2x závody švédSké ligy.

zúčaStnili Se naši závodníci hůlka a tomanová.

tyto závody měly dva hlavní cíle: zahájit Sezónu co nejdříve a připravit Se na 

maximální náročnoSt při měření Sil Se SkandinávSkou elitou.

10. 4.–14. 4. lyžařský kurz Pro PokroČilé Pitztal, 
rakousko:
zúčaStnilo Se 8 vozíčkářů.

 

17. 4.–21. 4. lyžařský kurz kaunertal, rakousko:
zúčaStnilo Se 7 vozíčkářů, 5 aSiStentů.

 

29. 4.–3. 5. lyžařský kurz Pitztal, rakousko:
zúčaStnilo Se 6 vozíčkářů a 6 aSiStentů. 

24.–26. 4. Přátelský FlorBalový turnaj v třeBoni:
tým Skv doSáhl na 2. míSto.

duBen: dva Čtyřdenní a jeden Pětidenní lyžařský 
kurz na Pitztalu a kaunertalu, rakousko:
6 handicapovaných lyžařů Se kurzů zúčaStnilo opakovaně.

2. 5. závody trail orienteering mariánské lázně:
dvěma závodníkům Skv praha Se podařilo porazit řadu nehandicapovaných závodníků.

bohuSlav hůlka – 2. míSto

jitka buriánová – 3. míSto

květen: víkendový PotáPěČský „kemP“:
v zatopeném lomu leštinka, navazuje na Sportovní kurz centra paraple

14.–17. 5. 2009 mistrovství Čr ve stolním tenisu jednotlivců, 
ostrava:
závodník Skv f. glazar zíSkal 2. míSto 

a p. fiala 3. míSto ve Svých kategoriích.
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16. 5. závody trail orienteering konice – Pohora:
závodník Skv boriS dvorSký Se umíStil na 12. míStě.

 

23. 5. závody trail orienteering oPava:
závodnice Skv tomanová Se umíStila na 3. míStě.  

 

6. 6. závody trail orienteering luBlaň, slovinsko:
umíStění: 24. hůlka, 36. dvorSký (oba Skv praha)

7. 6. závody trail orienteering godoviČ, slovinsko:
závodník Skv hůlka Se umíStil na 35. míStě.

neSmySlně náročný terén, špatné zázemí závodů a vytrvalý déšť nám umožnil 

vyzkoušet Si trail-o v nepříznivých povětrnoStních podmínkách. těchto SlovinSkých 

závodů Se účaStnila také jitka buriánová, která poprvé závodila v cizině.

10.–14. 6. vodácký kurz, otava:
4 vozíčkáři, 4 aSiStenti

 
14. 6. mistrovství maďarska v trail orienteering 
gánt:
v kategorii para Se na 3. a 4. míStě umíStili závodníci Skv hůlka a dvorSký.

 

27. 6. závody trail orienteering csöde, maďarsko:
v kategorii para Se na 2. a 4. míStě umíStili závodníci Skv hůlka a dvorSký.

8.–9. 8. rePrezentaČní soustředění trail orienteering:
celkově zhruba 80 kontrol. vySoké tempo, maximální náročnoSt.

 
12.–16. 8. cyklistický kurz třeBoň:
zúčaStnilo Se 11 vozíčkářů a 6 aSiStentů z Skv praha. handbiky zapůjčilo centrum paraple.

18.–23. 8. mistrovství světa miskolc, maďarsko:
jednotlivci para hůlka 24., dvorSký 31. 

týmy: 3. cze (doSud nejlepší čeSký mezinárodní výSledek!) – členy týmu byli i závodníci Skv 

hůlka a dvorSký.

čeSký tým doSáhl na bronzovou příčku a zíSkal hiStorickou první medaili z mS. 

bohuSlav hůlka byl jediným vozíčkářem, který doSáhl na medaili.

20.–23. 8. mistrovství Čr ve stolním tenisu družstev 
v liBerci:
za Skv Se zúčaStnili j. mrázek, m. krejčí a p. fiala. 

v konečném hodnocení jSme obSadili 4. míSto.
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Proč jsem v SKV?
Mám rád lidi, se kterými jezdím, a samozřejmě také 
hory a lyžování.

Co mi SKV přináší? 
Zkušenosti, zážitky, radost a nové informace.

Co chci já přinést jemu? 
SKVčku chci ulehčit práci a podpořit ho v činnosti 
a lidem, se kterými jezdím, chci umožnit hlavně skvělé 
zážitky na horách.

Ondra Brambus  
dobrovolník, lyžařský instruktor

20. 8.–23. 8. vodácký kurz sázava:
7 vozíčkářů, 8 aSiStentů

18.–20. 9.  První FlorBalové ligové kolo 
v otrokovicích:
1. míSto v tabulce Soutěže

 

19. 9. skv Praha Pořádal enersys cuP:
 turnaj ve Stolním teniSe vozíčkářů v praze modřanech. v turnaji uSpěli závodníci 

Skv: ve Skupině a zvítězil f. glazar, ve Skupině b vyhrál b. kábrt.   

 

19. 9. mistrovství Čr v trail orienteering, Blansko:
v kategorii para byli na prvních třech míStech závodníci Skv praha (kryStek, hůlka, 

tomanová).

18. až 20. 9. vodácký kurz Pořádaný skv Praha 
v rakousku, řeka salza:
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září: týdenní PotáPěČský výjezd na ostrov elBa:
celkem vyjelo 7 oSob Se zdravotním poStižením, přičemž během pobytu uSkutečnili  

44 ponorů ve čtyřech mořSkých lokalitách. navíc došlo i na několik nočních 

ponorů, které můžeme řadit k tomu nejobtížnějšímu, co nám potápění nabízí.

25. 10.–2. 11. 1. Podzimní lyžařské soustředění, Pitztal
 

31. 10. druhé ligové kolo FlorBalu vozíČkářů v nové 
Pace:
několikrát jSme prohráli, přeSto Stále vedeme tabulku.   

 

9.–12. 11. 2. Podzimní lyžařské soustředění, kaunertal:

15. 11. Šestý BeneFiČní FlorBalový turnaj Firem, 
Čakovice:
letoS náS Svou účaStí podpořilo šeSt firem.

výSledky: 

1. okSyStem S.r.o. 

2. konStruktiva konSit, a.S. 

3. city hotelS 

4. Softcom, S.r.o. 

5. comap, S.r.o. 

6. SiemenS, S.r.o

20. - 24. 11. 3. Podzimní lyžařské soustředění – hintertux

21. 11. 2009 třetí ligové kolo FlorBalu vozíČkářů v Plzni:
prohráli jSme S plzní.

 
2. – 6. 12. 4. Podzimní lyžařské soustředění – Pitztal:

Boris Dvorský se věnuje orientačním závodům už 
téměř šedesát let.

Od roku 2008 je členem SKV Praha, a také 
reprezentace trail-o, zúčastnil se dvou mistrovství 
světa (bronzová medaile týmy 2009) a jednoho 
mistrovství Evropy.
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Proč jsem v SKV?
1/ Být v patřičnou chvíli na pravém místě, obklopen 
správnými lidmi a rozhodnutí přicházejí sama, to je klíč 
k našim cestám. (Jinými slovy: věci se dějí tak, jak se dít 
mají.)

Co mi SKV přináší?
2/ Nezapomenutelné zážitky, neškodnou závislost, 
netradiční zátěž a nekončící zábavu.

A co chci já přinést jemu?
3/ Napomoci tomu, aby mohli všichni bez rozdílu 
získávat to, co já (viz odpověď 2).

Hanka Malotinová
fyzioterapeutka, dlouholetá asistentka a dobrovolnice

9.–13. 12. závod evroPského Poháru ve sjezdovém lyžování 
– Pitztal:
závodník: oldřich jelínek

gS – miStrovStví německa, nedokončil

gS – v 1. kole 6S na prvního, dobrý čaS. 2. kolo zrušené

gS – nedokončil

Sg – 18. míSto, 105 bodů

16.–19. 12. závod evroPského Poháru ve sjezdovém lyžování  
– kuhtai:
závodník: oldřich jelínek

Sl – S pádem v 1. kole. 2. kolo nedokončil 

gS – 1. kolo opatrně, 2. kolo minul předpoSlední bránu

Sl – pád v 1. kole   

 

Pohár trail-o:
v kategorii para byli na prvních třech míStech závodníci Skv praha (dvorSký, hůlka, tomanová)

Pravidelné tréninky:
Stolní teniS – pondělí, úterý, Středa, tělocvična centra paraple

florbal – pondělí, tělocvična 2. zš říčany

potápění – čtvrtek, bazén Slavie
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nase 
hospodareni VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

VÝKAZ O MAJETKU K 31. 12. 2009
(v tisících kč bez desetinných míst)
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POPIS  č.ř.   k 1.1.2009  k  31.12.2009
Vazba na výčet   položek                          
(vyhl. č. 504/2002 Sb. ve 

znění vyhlášky č. 476/2003 
Sb.)              

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 ř. 2

Dlouhodobý hmotný majetek 2 739 890 ř. 10

                   z toho: stavby 3 ř. 13

Dlouhodobý finanční majetek 4 ř. 21

Oprávky k dlouhodobému majetku 5 -204 -334 ř. 29

Zásoby 6 ř. 42

Pohledávky 7 100 24 ř. 52

Krátkodobý finanční majetek 8 1 458 941 ř. 72

 z toho: pokladna a účty v bankách 9 1 458 941 ř. 73 + 75

Jiná aktiva 10 ř. 81
MAJETEK CELKEM                          
(ř. 1 až 10 bez ř. 3 a 9) 11 2 093 1 521 ř. 85

Rezervy 12 ř. 96

Dlouhodobé závazky 13 ř. 98

Krátkodobé závazky 14 36 153 ř. 106

Jiná pasiva (výnosy příštích období) 15 500 4 ř. 130
ZÁVAZKY CELKEM                          
(ř. 12 až 15) 16 536 157 ř. 95

R O Z D Í L (ř. 11 - ř.16) 17 1 557 1 364 ř. 86 

Sestaveno dne:            Razítko:  Podpis vedoucího účetní jednotky:              Odpovídá za údaje:
12. března 2010 Marcela Vrabcová

606 223 939
    Telefon:
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Výkaz o majetku k 31.12.2009
(v tisících Kč bez desetinných míst)

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

POPIS č.ř.
Hlavní 

(nezdaňovaná) 
činnost

Vedlejší 
(zdaňovaná) 

činnost 
Celkem

Vazba na výčet 
položek                    

(vyhl. 504/2002 Sb. 
ve znění vyhlášky č. 

476/2003 Sb.) 

Spotřebované nákupy 18 410 410  ř. 2 
     z toho: mat. na údržbu nem. majetku 19 část ř. 3
                materiál na ÚNM z prost. MŠMT 20 část ř. 3
                  el. energie  21 část ř. 4
                  plyn 22 část ř. 4
                  voda 23 část ř. 4
                  teplo  a ostatní energie 24 část ř. 4
Služby 25 904 904 ř. 7
     z toho:opr. a údržba nem. majetku 26 část ř. 8
               opr. a údržba NM z prost. MŠMT 27 část ř. 8
                   nájmy TVZ 28 54 54 část ř. 11
                   stočné 29 část ř. 11

Osobní  náklady 30 95 95 ř. 12
Daně a poplatky 31 ř. 18
Ostatní náklady 32 81 81 ř. 22
Odpisy 33 130 130 ř. 32
Prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.polož. 34 ř. 33 až 37
Poskytnuté příspěvky 35 ř. 38
Daň z příjmu 36 ř. 41 + 83
NÁKLADY  CELKEM                                  
(ř. 18 + 25 + 30 až 36) 37 1 620 1 620 ř. 43 + 83

Tržby za prodané vl.výrobky,zboží a služby 38 72 72 ř. 45
Změny stavu vnitrorg.zásob + aktivace 39 ř. 49 + 54
Ostatní výnosy 40 33 33 ř. 59,71až 74
Tržby z prodeje majetku 41  ř. 68 až 70 

Příspěvky z vlastních zdrojů ČSTV 42 část ř. 76 
Státní příspěvky rozdělované ČSTV 43 7 7 část ř. 76 
Přísp. od sport. svazů a ost. sport. sub. 44 část ř. 76 
Příspěvky od fyzických a právnických osob 45 1 315 1 315 ř. 77 
Členské příspěvky 46  ř. 78 
Provozní dotace od obce, kraje 47 část ř. 80
Provozní dotace od státu 48 část ř. 80
z toho:neinv. dot. MŠMT na opr. a udr. NM 49 část ř. 80

VÝNOSY CELKEM (ř. 38 až 48) 50 1 427 1 427 ř. 81

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř. 50 - ř. 37) 51 -193 -193 ř. 84
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priloha 
k uceTnim 
vykazum

1. ÚčETnÍ JEDnOTKA: 
Sportovní klub vozíčkářů praha 

praha 10, malešice, ovčárSká 471/1b, ič 4300151

předmět činnoSti:
neziSkové inStituce Sloužící domácnoStem

provozování Sportovních zařízení

datum vzniku:
10. 9. 1991
 

Statutární orgán:
předSeda – bohuslav hůlka

míStopředSeda – ing. bohumil kábrt

ekonom – ing. marcela vrabcová

2. ÚčETnÍ JEDnOTKA nEMá PODÍl V JinÝch ObchODnÍch firMách.

3. PrŮMěrnÝ PŘEPOčTEnÝ POčET PrAcOVnÍKŮ JE 0.
 úhrn oSobních nákladů doSáhl výše 95 tiS. kč.

4. PŮJčKy, ÚVěry A OsTATnÍ PlněnÍ (i nEPEněžnÍ) nEbylO POsKyTnUTO.

 
5. infOrMAcE O POUžiTÝch ÚčETnÍch METODách 

nakupovaný materiál i zboží jSou oceňovány v pořizovacích cenách.

záSoby zboží jSou účtovány metodou b – v průběhu roku jSou účtovány do Spotřeby, která je 

korigována podle výSledků inventury k 31. 12. při přepočtu operací v cizích měnách na čeSkou Se 

používá denní kurz čnb.

odpiSy dlouhodobého majetku jSou Stanoveny podle zákona o dani z příjmu.

opravné položky nebyly Stanoveny.

6. POhlEDáVKy 

pohledávky SpolečnoSti po lhůtě SplatnoSti nejSou. 

závazky po lhůtě SplatnoSti nejSou.

hmotný majetek, zatížený záStavním právem, popř. věcným břemenem ve SpolečnoSti neexiStuje.

vypracovala:
ing. marcela vrabcová
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spolupracujici  
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 handicapovaných Sportovců. tyto Spory bohužel 

zatím neukončil ani pravomocný rozSudek o členStví čStpS v čpv a uzpS.

sVAZ PArAPlEgiKŮ / cEnTrUM PArAPlE – Svaz paraplegiků nám poSkytuje Sídlo, 

z klientů centra paraple Se rekrutují 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.

Svaz lyžařů čr – členy jSou i handicapovaní 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. naši členové honzátková a drahonínSký Se úzce podíleli na vedení celé federace 

a pomáhali 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.
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generální partner:
fortuna Sázková kancelář a. S. 

partneři:
konto bariéry – Sport bez bariér
magiStrát hlavního měSta prahy
enerSyS, S. r. o. 
adaStra, S. r. o. 
teva pharmaceuticalS čr, S. r. o. 
nadace divoké huSy
medicco – vašíček S. r. o.
Spinflo S. r. o.

děkujeme všem, kdo náS v roce 2009 podpořili finančně, materiálně, mediálně 
či dobrovolnou prací.

média:
čeSká televize: paralympijSký magazín
čeSký rozhlaS: handicamping
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

nasi parTneri
a darci

orGanizacni¨
sTrukTura

Revizní komise

Výbor
Předsedové  

jednotlivých oddílů

Oddíl 
florbalu

Oddíl
lyžování

Oddíl 
orientačního 

závodu

Oddíl 
potápění

Oddíl
stolního  
tenisu

Předsednictvo 
Statutární zástupci

Valná hromada
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sTATUTárnÍ ZásTUPci sKV: 

předSeda Skv: 
tomáš liSý, kontakt: predSeda@Skvpraha.org

mgr. bohuSlav hůlka (od ledna 2010)

 
míStopředSeda Skv: 
ing. bohumil kábrt, kontakt: info@Skvpraha.org

ekonomka: 
ing. marcela vrabcová, kontakt: info@Skvpraha.org

předSednictvo: 
vedoucí florbalového oddílu: mgr. lenka honzátková

vedoucí lyžařSkého oddílu: tomáš liSý

vedoucí oddílu potápění: jarmila onderková

vedoucí orientačního oddílu: mgr. bohuSlav hůlka

vedoucí oddílu Stolního teniSu: pavel fiala

revizní komiSe: 
předSeda: mgr. luděk carbol

člen: daniel bína

 

na konci roku 2009 jSme Se rozhodli k několika záSadním změnám, které Směřují k profeSionalizaci 

Sportovního klubu vozíčkářů (Skv). upravujeme pravidla fungování klubu, Strukturu klubu 

i kompetence. před valnou hromadu, která Se bude konat na podzim tohoto roku, chceme 

předStoupit S hotovou koncepcí, návrhem nových Stanov a Strategickým plánem rozvoje. 

naší vizí do budoucna je Sportovní klub vozíčkářů praha jako Stabilní organizace S kvalitním 

řízením, poSkytujícím zázemí široké členSké základně handicapovaných Sportovců. profeSionální 

management, pr a fundraiSing.  chceme zachovat péči o nové Sportovce a také široký rozSah 

Sportů, které u náS mohou provozovat. rozšířit okruh diagnóz handicapovaných lidí, kteří 

Se u náS věnují Sportu (zatím jSou to hlavně vozíčkáři ochrnutí náSledkem poškození míchy 

a amputáři).  otevřít Skv Směrem k veřejnoSti a zíSkávat Sympatie pro Sport handicapovaných lidí.

v lednu 2010 naStoupil do Své funkce nový předSeda bohuSlav hůlka. klub začal Spolupracovat 

S fundraiSerkou alenou václavíkovou a ekonomkou renatou kunclovou. 
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