Výroční zpráva za rok 2018
Sportovní klub Kociánka Brno, z.s.
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1.

Úvodní slovo

Název :
Sídlo:
IČ:

Sportovní klub Kociánka Brno, z.s.
Kociánka 2, Brno, 612 47
48510807

Právní forma:
Spisová značka:

spolek
L 3563 vedená u Krajského soudu v Brně

Vážení sportovní přátelé,
SK Kociánka Brno je spolek, který v souladu se svými stanovami zajišťuje sportovní činnost
dětí a dospělých s pohybovým postižením, mentálním a kombinovaným postižením,
spolupracujeme s Centrem Kociánka a NF EMIL, kteří naši činnost podporují. Nabídka
sportovních aktivit je zajímavým bonusem pro klienty Centra.
SK Kociánka Brno je členem České federace Spastic Handicap, z. s.
Naši sportovci mají možnost se zúčastňovat celostátních závodů a turnajů, na kterých
si mohou měřit síly se stejně postiženými mladými lidmi z celé řady dalších specializovaných
sportovních spolků v různých krajích naší republiky. V případě vynikajících výsledků má náš
sportovec možnost zúčastňovat se i mezinárodních akcí, ať už jde o účast na Evropských či
světových pohárech, na Mistrovství Evropy, na Mistrovství světa, popřípadě na paralympiádě.
Česká federace Spastic Handicap, z. s. a tím pádem i SK Kociánka Brno se věnuje
především vybraným čtyřem sportům, které jsou na programu paralympiád. U nás jsou
nejpočetněji provozovány boccia, atletika a cyklistika.
Vedle sportů preferovaných v našem SK také provozujeme plavání, kondiční
posilování a turistiku. Sportovcům stále nabízíme lukostřelbu.
Naše aktivita na sportovním poli je v zásadě dvojí. Vedle toho, že naši sportovci
vyjíždějí na mimobrněnské mistrovské i nemistrovské sportovní akce a soustředění, je SK
Kociánka také významným pořadatelem. Pravidelně pořádáme boccistické turnaje
a cyklistické závody.
Naši atleti pravidelně trénují na brněnském stadiónu Vysokého učení technického
s návaznou účastí na závodech zdravých. Stalo se už tradicí pořádání Mistrovství České
republiky v cyklistice na Masarykově okruhu v Brně.
Od letošního roku došlo k významné změně ve financování sportu. Kluby si sami
žádají na MŠMT, z MŠMT jsou placeni trenéři a provoz organizace (např. doprava, ubytování
a materiál). Nadále spolupracujeme s Jihomoravským krajem, s Magistrátem města Brna a
také s radnicí městské části Brno - Královo Pole.
Výborná spolupráce je se ZŠ Pavlovská, pravidelně v lednu se sportovci zúčastní lyžařského
výcviku. V létě se naši sportovci zúčastnili letního soustředění v Chorvatsku.
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2. Sportovní aktivity
2.1. Atletika
Patří mezi nejpočetnější, sportovci se zúčastnili závodů v Bílině a v Pardubicích. Pro
sportovce byly uspořádány dvě soustředění. Atletický oddíl vede Martin Polášek.
2.2. Boccia
Boccisté trénují v tělocvičně Centra Kociánka, turnajů se zúčastnili ve VM a v Brně. Do
sportovního klání se vrátil Radek Procházka, úspěšný boccista. Boccistický oddíl vede
Lubomír Skopalík, Simona Kazdová, Šárka Mrkvičková.
2.3. Cyklistika
Cyklistickou skupinu vede Zdeněk Mlynář ve spolupráci s reprezentačním trenérem
Lubošem Jirkou a Helenou Hindrovou. Cyklisté se pravidelně zúčastňují evropských
a světových závodů. Mezi nejúspěšnější patřil Jirka Hindr, který vyhrál světový pohár.
2.4. Lukostřelba
V roce 2018 nebyl o lukostřelbu vůbec zájem.
2.5. Plavání
Plavání patří mezi oblíbené doplňkové sporty.
2.6. Posilovna
Kondiční cvičení patří taktéž mezi oblíbené sporty. Posilovnu vede Simona Kazdová.
2.7. Turistika

.

Na přání sportovců byl založen oddíl turistiky, v roce 2018 absolvovali několik akcí.
Turistický oddíl vede Miloslava Goldschmitová.
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3. Struktura organizace
Nejvyšším orgánem SkK Brno, z.s. je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je
výbor SkK Brno, z.s. Výkonný výbor je statutárním orgánem SkK Brno, z.s. a právo jednat za
VV má předseda, nebo jím písemně pověřený člen VV SkK Brno,z.s. SkK Brno, z.s.
organizačně zahrnuje oddíly atletiky, bocci, cyklistiky, lukostřelby, plavání, kondičního
posilování a turistiky. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak
v součinnosti, vždy však v zájmu SkK Brno, z.s. jako celku.
Statutárním orgánem je:
Irena Ráčková, předsedkyně VV SkK Brno, z.s.
V roce 2018 nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů.

4. Pořadatelské aktivity
V roce 2018 Sportovní klub Kociánka Brno, z.s. pořádal:
•
•
•
•
•
•

Dva boccia turnaje
Boccia turnaj v rámci Emil Open
MČR v cyklistice na Masarykovým okruhu.
Letní sportovní tábor
Pro atlety bylo zajištěno letní soustředění ve Vískách u Letovic
Školení pro rozhodčí boccie

5. Členská základna
SkK Brno, z.s. evidovala na konci sledovaného období 807 členů.
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6. Zpráva revizora za rok 2018
Informace o příjmech a výdajích Sportovního klubu v roce 2018.
Dotace:
•
•
•
•
•

MŠMT
JMK
Statutární město Brno
Brno – Královo pole
Emilova sportovní z.s.

7. Vize 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

Zajistit dostatek financí pro chod klubu a pro sportovce.
Nadále hledat aktivní a nadšené sportovce.
Soustředění pro sportovce v letním táboře.
Uspořádat turnaj v boccii a MČR v cyklistice.
Uspořádat školení pro trenéry a dobrovolníky.
Spolupracovat s ČfSH.
Spolupracovat s CESA VUT BRNO.
Zajistit financování na nájem, který se musí od roku 2019 platit v Centru Kociánka.

8. Závěr
Rok 2018 je za námi, pořádali jsme několik významných i méně významných akcí, zúčastnili
jsme se několika závodů regionálních, ale i závodů v ČR a v zahraničí. Sportovci se zúčastnili
několika soustředění. Pokračovali jsme ve spolupráci s CESA VUT v Brně. Pro trenéry
a dobrovolníky bylo zajištěno školení. Získali jsme několik nových rozhodčích v boccie.
V listopadu byl oceněn náš trenér p. Martin Polášek. Cenu dostal od hejtmana JMK
JUDr. Šimka za dlouholetou a velmi přínosnou práci pro handicapované sportovce.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, co nám celý rok pomáhali, a to zejména:
-

Ing. Radek Procházka, za vedení webových stránek
Kateřina Kargerová, za dlouhodobou pomoc na trénincích a závodech
Jiří Brnčič, tréninky atletika a boccii
Šárka Mrkvičková, tréninky boccie
Pavel Mrkvička, tréninky boccie
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Závěrem bych také chtěla poděkovat p. Martinovi Poláškovi – vedoucímu cvičiteli, za jeho
práci, kterou pro klub odvádí. Velké poděkování si zaslouží také náš dobrovolník Ondřej
Balšínek, který sportovcům pomáhá na tréninku, závodech a soustředění.
Irena Ráčková, předsedkyně VV SkK Brno, z. s.

9. Fotogalerie
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