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1.

Realizátor projektu
Centrum handicapovaných lyžařů, o.s.
Koordinátor projektu: Marek Dušek
Adresa: Lesní 321, 542 25 Janské Lázně
www.monoski.info

2.

historie Centra handicapovaných lyžařů

Centrum handicapovaných lyžařů je nezisková organizace, která se v oblasti lyžování
handicapovaných pohybuje od roku 2001. Svou činností organizace navázala na práci svých
dobrovolníků, kteří v zimních střediscích Krkonoš realizovali od roku 1998 individuální výukové
lyžařské kurzy pro vozíčkáře. Postupem času se program Centra rozšířil do dnešní podoby, kdy v roce
2005 získalo Centrum handicapovaných lyžařů statut Sportovního centra alpského lyžování Českého
svazu tělesně postižených sportovců. Od roku 2004 jsme ČSTPS pověřenými pořadateli MČR
v alpských disciplínách handicapovaných lyžařů.

3.

popis realizace projektu

Zimní sezónu 2012/13 byla dvanáctou zimní sezónou, kterou naše organizace zrealizovala. Vzhledem
k tomu, že se nám nepodařilo pokrýt rozpočet podle představ, zaměřili jsme především na realizaci
výukového programu, který je naší dlouhodobou prioritou. Ve sportovním programu jsme se zaměřili
pouze na přípravu a účast sportovců Monoski teamu na mezinárodních závodech IPC. Z finančních
důvodů se nám nepodařilo zrealizovat MČR 2013. Celkem jsme během zimní sezóny zrealizovali 123
dní různých lyžařských akcí pro 122 různě handicapovaných lyžařů ve věkovém rozmezí 2 – 61 let. Na
realizaci sezóny se podílelo 22 licenčních instruktorů a 79 dobrovolníků. Zimní sezónu jsme ukončili
v polovině dubna a považujeme ji za vydařenou.

3.1.

popis realizace výukového programu

Výukový program je dominantním programem Centra od počátku vzniku naší neziskové organizace.
Nejinak tomu bylo i letošní sezónu, kdy jsme zápasili s nedostatkem financí. I přes tyto problémy jsme
nikterak nezvyšovali cenu „kurzovného“
(poplatek za účast na kurzu) a i nadále se
snažíme o maximální zdostupnění lyžování
handicapovaným. Při plánování zimní sezóny
jsme vycházeli ze zkušeností z předešlých
ročníků. Zimu jsme trochu podcenili a výukové
kurzy naplánovali do poloviny března.
Následně jsme předpokládali realizovat pouze
víkendové akce. Tak chladný březen a duben
v Krkonoších dlouho nikdo nepamatuje a my
jsme museli nabídku rozšířit o další týdenní
kurzy. Letošní nejlepší kurzy s ohledem na
počasí a kvalitu sněhu byly právě akce pořádané v březnu. Kvalitní podklad vydržel až do poloviny
dubna, ale to už se v našem případě jednalo o pořádání individuálních akcí pro jednotlivce.

Závěrečná zpráva 2012/13
V zimní sezóně jsme celkem uspořádali 12 týdenních a 17 víkendových výukových kurzů. Pro
dobrovolníky jsme ve spolupráci s FTK UP v Olomouci uspořádali dva týdenní kurzy „Instruktor
monoski“, kterých se začátkem ledna a
února zúčastnilo 9 školených zájemců.
Z instruktorského kurzu vzešlo 8 nových
instruktorů. Během 101 výukových dní jsme
do projektu zapojili celkem122 klientů ze 14ti krajů ČR ve věkovém rozmezí 2 – 61 let. Na
realizaci projektu se podíleli desítky
dobrovolníků, včetně zaměstnanců ABB a
ČEZu, kteří u nás absolvovali zaměstnanecký
dobrovolnický den. Organizovali jsme
výukové kurzy jak pro jednotlivce, tak i pro
organizované skupiny. Mezi nejpočetnější
skupinu v letošní sezóně bezesporu patřili klienti JÚŠ Praha, OA pro TP Janské Lázně a ABAK Ostrava.
Výukové kurzy měly vždy základnu v Janských Lázních, kde k ubytování využíváme především zázemí
na Duncanu nebo bezbariérového internátu Obchodní akademie pro TP. Začátečnické kurzy jsme
realizovali nedaleko naší základny, na svahu společnosti Mega plus s.r.o. Pokročilí lyžaři se podle
výkonnosti a technické zdatnosti přemisťovali do Pece pod Sněžkou a Špindlerova Mlýna, kde
probíhaly všechny výukové kurzy biski. V letošní sezóně jsme rozšířili nabídku výukových kurzů o
novou biski, která se díky technickému zdokonalení oproti staré verzi stala velmi žádanou
kompenzační pomůckou pro nejtěžší typy tělesného postižení. Velký dík a nejen naše uznání patří
vedení Skiareálu Špindlerův Mlýn. Jedná se jediný areál v Krkonoších, který nám maximálně vychází
vstříc a vytváří nám ideální podmínky pro realizaci výukových kurzů. I po změně vlastníka jsme získali
pro realizaci výukových kurzů podporu vedení areálu, která je pro nás zcela zásadní.
Zimní sezónu jsme tradičně zahájili metodickým víkendem instruktorů koncem září. Čekání na první
sníh se nám letos protáhlo do poloviny prosince, kdy jsme poprvé v zimní sezóně zrealizovali výukový
kurz ve Špindlerově Mlýnu. První víkendový kurz měl ale hodně daleko do ideálního lyžování. Bylo
podmrakem a mrholení se postupně
změnilo v déšť. Následně jsme zrealizovali
mezi svátky individuální kurzy ve
Špindlerově Mlýnu a hned na Nový rok jsme
zahájili šňůru týdenních a víkendových
kurzů, které jsme v kuse realizovali až do
26.března. Následně jsme zrealizovali tři
víkendové výukové kurzy a zimní sezónu
jsme po 101 dnech ukončili. Z pohledu
statistik jsme do výukových kurzů zapojili
během ledna 44 lidí s handicapem a kurzy
jsme realizovali všech 31 dní. Únor byl díky
akcím pro JÚŠ Praha a Obchodní akademii pro TP v Janských Lázních netradičně mnohem náročnější.
Během 28 dní se na svazích vystřídalo 72 klientů, kteří k nám přijeli především organizovaně ve
skupinách. V březnu a dubnu jsme uspořádali akce pro 36 handicapovaných lyžařů.
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3.2.

popis realizace sportovního programu

Centrum handicapovaných lyžařů je mj. Sportovním centrem alpského lyžování Českého svazu
tělesně postižených sportovců (ČSTPS). Od roku 2005 finančně, materiálně a organizačně zajišťujeme
z pověření svazu činnost reprezentantů sdružených v ČSTPS. Jedná se o členy dvou sportovních klubu,
SK Akáda Janské Lázně (monoski) a Kronos Praha (lyžaři s amputací končetiny). Pro sportovce
pořádáme tréninkové kempy v Alpách a Krkonoších, finančně a organizačně zajišťujeme jejich účast
na mezinárodních závodech IPC. Sportovní skupinu jsme pravidelně doplňovali zdatnými účastníky
výukových kurzů, ale vzhledem k nedostatku financí jsme tak již druhým rokem neučinili.
Monoski team je sportovní skupina Centra, která se pod odborným vedením Jiřího Dostála připravuje
na závody mezinárodní úrovně. V letošní sezóně jsme pracovali pouze se třemi sportovci, pro které
jsme zorganizovali tréninkové kempy v Alpách, Krkonoších a zajistili jsme jim účast na čtyřech
závodech IPC. V dobách minulých jsme sportovní skupinu měli osmičlennou, ale dopad krize
v paralympijském hnutí a nedostatek financí má již druhý rok zásadní vliv na chod sportovního
programu Centra. Pro zimní
sezónu 2012/13 nám v týmu
zůstali Pavel Bambousek,
Pavel Dvořák a Miroslav
Lidinský, který se po zranění
achilovky vrátil na lyže až
koncem sezóny. Skupinu
jsme vzhledem k úsporným
opatřením
nedoplňovali
nikým novým z výukových
kurzů. Pro sportovce jsme
zorganizovali dva podzimní
kempy na ledovci Mölltal, tři
týdenní kempy v Krkonoších
na
Stohu
a
třináct
individuálních tréninkových
akcí v našich nejvyšších
horách. Sportovci se v letošní sezóně zúčastnili celkem čtyř závodů v holandském Langraafu,
rakouském Pitztal, polském Scyrku a švýcarském Veysonnaz. Na závody do Rinnu vzhledem k poruše
vozu u Mnichova nedojeli. Celkem jsme tedy věnovali sportovní skupině 76 dní na svazích. Následující
zimní sezóna bude pro naše sportovce obzvlášť důležitá. Bude se jednat o sezónu paralympijskou,
která bude zakončená ZPH v Soči. ČR může být přiděleno jedno místo na ZPH navíc v podobě tzv.
divoké karty, která by se týkala právě jednoho z našich sportovců.
Vzhledem k nedostatku financí a iniciativě České asociace handicapovaných sportovců jsme se
rozhodli nepořádat MČR 2013. ČATHS se poprvé ve své osmileté historii rozhodla pořádat MČR
koncem února v Hlinsku v Čechách, ale pro malý zájem byly závody zrušeny. Vzhledem k malé členské
základně výkonnostních lyžařů v ČR má z našeho pohledu smysl pořádat v rámci MČR pouze
mezinárodní závody zařazené do kalendáře IPC (sportovci si zde mohou vyjet ICAS body do žebříčku).
Mezinárodní závody jsou ale finančně v posledních letech velmi náročné. V následující zimní sezóně
předpokládáme, že se k pořádání mezinárodních závodů pod hlavičkou IPC opět vrátíme.
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4.

zimní sezóna v číslech

počet realizovaných dní: 123
výukový program: 101 dní
sportovní program: 76 dní

počet účastníků akcí: 122
počet kurzistů: 122
počet dobrovolníků: 101

přehled účastníků podle věku:
věk 0 – 5let: 4 / 0
věk 6 – 10let: 14 / 0
věk 16 – 18let: 9 / 0
věk 18 – 26let: 44 / 10

věk 11 – 15let: 15 / 2
nad 26let: 36 / 89

Přehled realizované činnosti Centra v zimní sezóně 2012/13
termín akce
21. – 23.9.2012
Mölltal 26. - 30.10.12
Mölltal 9. - 13.11.2012
Landgraaf 20. - 23.11.
Pitztal 7. – 10.12.2012
14. - 16.12.2012
Polsko 26. – 29.12.2012
1.-6.1.2013
6.- 11.1.2013 (kurz, instruktorský kurz)
11. - 13.1.2013
13. - 18.1.2013
13. - 18.1.2013 (kemp)
18. - 20.1.2013
20. - 25.1.2013
25. - 27.1.2013
27.1. - 31.1.2013
30.1.-3.2.2013 (kemp)
JÚS 31.1. - 3.2.2013
3. - 8.2.2013 (kurz, instruktorský kurz)
7. - 10.2.2013
10. - 15.2.2013
15. - 17.2.2013
17. - 22.2.2013
22. - 24.2.2013
24.2. - 28.2.2013
28.2. - 3.3.2013
3. - 8.3.2013 (kurz i kemp)
8. - 10.3.2013
10. - 15.3.2013
15. - 17.3.2013
17. - 22.3.2013
Veysonnaz 21. – 24.3.2013
22. - 25.3.2013
30.3. – 1.4.2013
5. - 7.4.2013
12. – 14.4.2013

účastníci Monoski
kurzů
team
1
3
2
2
2
4
2
2
7
1
8
1
10
1
5
2
6
1
5
8
1
5
2
14
11
12
1
13
6
2
3
1
4
1
7
6
1
7
4
5
3
1
6
1
4
3
4
1
1
4
1
1

instruktoři /
dobrovolníci
15
2
2
2
2
7
2
11
7
13
7
2
8
8
9
6
2
24
8
15
10
10
6
7
8
8
10
7
6
8
5
2
5
2
6
1

účastníci
celkem
15
5
4
4
4
13
4
19
16
24
12
4
15
13
18
11
4
38
19
28
23
18
10
12
15
15
21
12
10
15
9
5
9
4
11
2
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5.

finanční zdroje

Partneři projektu: 300 000,-Kč
RWE, a.s.: 250 000,-Kč
ABB s.r.o.: 50 000,-Kč
Sponzoři a dárci: 85 000,-Kč
CODUM: 20 000,-Kč
J.J. STAV s.r.o.: 20 000,-Kč
Ingeniring Krkonoše: 10 000,Tlachač: 10 000,-Kč
Dvořáková Zdena: 10 000,-Kč
Veterinář s.r.o.: 10 000,-Kč
TK OBALY s.r.o.: 5 000,-Kč

Granty a dotace: 454 281,-Kč
Nadace ČEZ: 150 000,-Kč
ČSTPS: 100 281,-Kč
Fondy Středočeského kraje: 70 000,-Kč
Nadační fond Avast: 50 000,-Kč
Město Janské Lázně: 35 000,-Kč
Královehradecký kraj: 29 000,-Kč
Nadace Agrofert: 20 000,-Kč

Příjmy z vlastní činnosti: 465 603,-Kč
platby za výukové kurzy: 275 603,-kč

Finanční výdaje v sezóně 2012/13: 1 446 197,-Kč
ubytování a strava: 504 734,-Kč
mzdy, DPP, refundace: 407 404,-Kč
pohonné hmoty, příspěvky na dop., cestovné: 127 916,-Kč
pronájem kanceláře, nebytových prostor: 120 000,-Kč
materiál vybavení: 110 511,-Kč
vleky: 70 351,-Kč
telefon, internet, poštovné: 29 347,-Kč
pojištění a opravy Fordu Transit: 22 594,-Kč
pojištění organizace: 3 820,-Kč
kancelářské potřeby: 3 700,-Kč
poplatky BÚ: 1 970,-Kč
ostatní služby: 41 750,-Kč
poskytnuté členské příspěvky: 2 100,-Kč

