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1. Ú VODNI  SLOVO 

Vá z ení  č lenove  á pártner i, milí  pr á tele , 

 

pr edstávujeme Vá m vý roč ní  zprá vu spolku Hándý Club Ostrává, z.s zá rok 2021. 

Náleznete v ní  informáče o vzniku spolku, jeho č innostečh ve prospe čh integráče osob 

s hándičápem, hospodár ení  spolku á o jeho plá nečh ná rok 2022. 

 

Spolek Hándý Club Ostrává z. s. práčuje v souládu se svý m poslá ní m jiz  10 let. Býl 

záloz en v roče 2012 (tehdý jáko obč ánske  sdruz ení ) s čí lem sdruz ovát á podporovát 

osobý se zdrávotní m postiz ení m. Cí lem spolku á jeho áktivit je podporá osob se 

zdrávotní m postiz ení m á jejičh reá lná  integráče do společ nosti ták, ábý záč áli bý t 

čhá pá ni jáko její  pr irozená  souč á st, nikoli jáko ne čo neobvýkle ho. V souč ásnosti má  37 

áktivní čh č lenu . Sí dlo i klubovná spolku jsou umí ste ný v me stske  č á sti Ostrává – Jih. Dí ký 

umí ste ní  klubovný se spolkový čh áktivit u č ástní  pr edevs í m zdrávotne  postiz ení  

obývátele  Ostrávý á blí zke ho okolí . 

 

S rádostí  mohu konstátovát, z e dí ký Vá m jsme v roče 2021 mohli reálizovát nás e 

plá nováne  trádič ní  projektý i v rá mči ne koliká projektu  rozví jet nás i meziná rodní  

spoluprá či. Aktuá lní  nábí dku ákčí  náleznete ná nás ičh webový čh strá nká čh nebo ná 

nás em fáčebooku. De kuji vs em č lenu m, spolupráčovní ku m á orgánizá toru m zá obe távou 

á smýsluplnou prá či, pr i pr í prává čh á reálizáči nás ičh projektu . 

 

 

Zdeněk Jedlička 

předseda spolku 

18. ledna 2022 
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2. CÍLE ČINNOSTI SPOLKU  

Cílem č innosti spolku je podporovát zdrávotne  hándičápováne  lidi, pr edevs í m peč ovát 

o komplexní  rozvoj sportovní čh, společ enský čh, vzde lá váčí čh, osve tový čh á kulturní čh 

č inností  zdrávotne  hándičápováný čh osob ná čele m u zemí  C eske  republiký, zejme ná 

v obči Ostrává á její m okolí , výtvá r et pro č lený vs estránne  á rovnoprá vne  podmí nký, s í r it 

ve společ nosti pove domí  o problemátiče z ivotá se zdrávotní m hándičápem, vč etne  

podporý hándičápováný čh á rovne z  ve st pr edevs í m mlá dez , ále i ostátní  obč áný, k 

pozitivní m obč ánský m postoju m á zdráve mu zpu sobu z ivotá.  

 

Svou č innost uskuteč n uje spolek zejme ná tí m, z e: 

 
1) por á dá  á orgánizuje sportovní  ákče á dáls í  sportovní  č innosti, á to zejme ná 

v rá mči zápojení  zdrávotne  hándičápováný čh osob do sportovní čh soute z í  á 
výtvá r í  pro ne  tre ninkove  podmí nký,  

2) por á dá  á orgánizuje vzde lá váčí , osve tove , kulturní  á společ enske  ákče zá u č elem 
rozvoje osobnosti č lenu  i pove domí  ver ejnosti v otá zká čh problemátiký 
zdrávotne  hándičápováný čh osob, 

3) zájis ťuje informovánost č lenu  o por á dá ní  republikový čh á záhránič ní čh ákčí , 
který čh se májí  č lenove  moz nost zu č ástnit á výtvá r í  jim v rá mči moz ností  spolku 
podmí nký k u č ásti ná te čhto ákčí čh,  

4) výtvá r í  vhodne  podmí nký pro u spe s nou vý čhovu á vý konnostní  ru st pro zvlá s ť 
sportovne  nádáne  č lený, ávs ák nikoli ná u kor č i k tí z i obečne ho rozvoje te lesne  
kulturý á osobnosti ostátní čh č lenu , 

5) dbá  o vs estránný  rozvoj svý čh č lenu , jejičh fýzičke  á sportovne  tečhničke  
zdátnosti s čí lem pr iprávit jednotlivče pro dosáz ení  nejvýs s í  moz ne  vý konnosti, 
ják pr i sportovní čh soute z í čh, ták v osobní m z ivote , 

6) usiluje o odstráne ní  komunikáč ní čh á jiný čh (nápr . árčhitektoničký čh) bárie r 
mezi hándičápováný mi lidmi á be z ný mi obč áný, kdý se pomočí  sportu, osve tý, 
kulturý, vzde lá váčí čh áktivit á ostátní čh ákčí  snáz í  o rozs í r ení  pove domí  o 
problemátiče hándičápováný čh lidí , o pomoč záč lenit týto lidi do be z ne ho z ivotá 
á ná druhou stránu ostátní m lidem pr iblí z it z ivot hándičápováný čh, 

7) spolupráčuje s jiný mi tuzemský mi nebo záhránič ní mi orgánizáčemi ná rozvoji 
te mát tý kájí čí čh se zleps ení  poziče zdrávotne  hándičápováný čh osob, á to áť jiz  
v oblásti prevenče hándičápu, ták v oblásti vlástní  integráče hándičápováný čh do 
společ nosti á zleps ení  jejičh sočiá lní ho postávení  á postávení  ná trhu prá če,  

8) čelkove  nápomá há  zleps ení  kválitý z ivotá zdrávotne  hándičápováný čh osob ve 
společ nosti á zá tí m u č elem poskýtuje ánebo pártičipuje ná poskýtová ní  
sočiá lní čh sluz eb záme r ený čh ná týto osobý,  
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9) podporuje vý zkumne  áktivitý tý kájí čí  se problemátiký z ivotá s hendikepem á 
populárizuje á prezentuje vý sledký zí skáne  ná zá kláde  te čhto vý zkumu . 

10) há jí  zá jmý svý čh č lenu  uvnitr  i návenek, zá tí mto u č elem spolupráčuje s orgá ný 
obče, s ostátní mi orgánizáčemi, spolký, sportovní mi svázý á jednotlivči. 
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3. ČINNOSTI SPOLKU 

Rok 2021 býl poznámená m vlá dní mi opátr ení mi souvisejí čí mi s pándemii COVID-19.  

I v dobe  velký čh omezení  se ná m podár ilo zreálizovát vzde lá váčí , vý tvárne  á sportovní  

projektý, reálizoválý se meziná rodní  projektý se zájí mávý mi vý stupý. Dostáli jsme se do 

pove domí  krájský čh, me stský čh á obvodní čh institučí . Spolupráčujeme s ru zný mi spolký 

v nás em kráji, ktere  májí  podobne  zá me rý jáko má  HCOV. 

V roče 2021 se podár ilo výbávit jednu z mí stností  potr ebný m zár í zení m, která  slouz í  

jáko te ločvič ná, kde nás i č lenove  mohou čvič it. Dáls í  mí stnost jsme výbávili á zár í dili 

jáko sklád ve čí  ná vý tvárnou á rukode lnou č innost. Prostorý se ná m podár ilo tákto 

výbávit z pr í spe vku od nádáče C EPS. Týto prostorý má me v dlouhodobe m proná jmu od 

státutá rní ho me stá Ostrává, jsou plne  bezbárie rove  á ták vhodne  k provozová ní  nás ičh 

vzde lá váčí čh, vý tvárný čh, sportovní čh á rehábilitáč ní čh projektu . Prostorý se náčhá zejí  

ná uliči Horní  114, Ostrává- Be lský  Les. Je to nedáleko od domu  s bezbárie rový mi býtý. 

Vstup do te čhto prostor je z pr ilehle ho párkovis te  á je plne  bezbárie rový . Souč á stí  te čhto 

prostor je i sočiá lní  zár í zení  vč etne  mále  kučhýn ký.  Postupne  týto prostorý budeme 

zár izovát k potr ebá m á výuz ití  nás ičh č lenu , proto plá nujeme oslovit dáls í  subjektý á 

nádáče k dovýbávení  te čhto prostor. 
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4. EVROPSKÉ PROJEKTY 

V pru be hu roku 2021 pokráč oválo r es ení  projektu RESTAT - REčognizing Skills to 

Tránsform Aččessible Tourism, tý kájí čí  se pr í stupne ho turismu. Býlý výtvor ený čelkem 

4 vý stupý, ktere  podporují  pr í stupný  čestovní  ručh, tj. čestovní  ručh ádáptováný  ná 

spečifičke  potí z e výbráný čh čí lový čh skupin (te hotne  z ený, máminký s de tmi do 3 let, 

senior i ná 65 let ve ku á lide  s postiz ení m). Vý stupý jsou k dispoziči ná moodlovske  

plátforme  ve forme  e-leárningu: https://restátproječt.eu/mýskill/ 

První m z vý stupu  projektu je srovná váčí  zprá vá – ánálý zá pr í stupne ho turismu v zemí čh 

zápojený čh do projektu (IT, GR, RO, S P, CZ). Druhý m vý stupem je „Ná stroj podporují čí  

zí skáne  ználosti“ – jde o ná stroj podporují čí  zí ská vá ní  á zá roven  potvrzují čí  u roven  

zí skáný čh ználostí  á dovedností  (IO2), který  objektivne  výhodnočuje á klásifikuje u roven  

ználostí  v pr í stupne m čestovní m ručhu, ktere  lide  práčují čí  v oblásti čestovní ho ručhu 

dosá hli v ná váznosti ná ábsolvová ní  se rie testováčí čh á vý ukový čh pr í kládu . Tr etí m 

vý stupem je „Vzde lá váčí  kurz“ prohlubují čí  ználosti o pr í stupne m čestovní m ručhu. A 

č tvrtý m vý stupem je „Osobnostní  dotázní k“ posuzují čí , ná jáke  poziči v pr í stupne m 

čestovní m ručhu bý se mohlá dotýč ná  osobá ideá lne  (podle svý čh sčhopností  á týpu sve  

osobnosti) uplátnit. 

Plátformá s vý stupý: https://restátproječt.eu/mýskill/ 

 

https://restatproject.eu/myskill/
https://restatproject.eu/myskill/


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

Strá nká 6 

Fotký z projektove ho meetingu RESTAT v Ostráve  

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

Strá nká 7 

Dáls í  projekt, ve ktere m je HCOV zápojen je záme r en ná Hipoterápii. Tento projekt be z í  

uz  druhý  rok, ále z nás í  stráný býlý zátí m reálizová ný u vodní  kroký – ánálý zá stávu 

hipoterápie á hiporehábilitáče v C R. Obsáhove  r es ení  bude dá le diskutová no 

s koordiná torem projektu z Turečká.  
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5. TUZEMSKÉ PROJEKTY 

V roče 2021 mnohe  lidi i ná s hodne  ovlivn oválá ru zná  vlá dní  nár í zení  v rá mči kovidove  

pándemie. Pr esto se ná m od járá včelku dár ilo uskuteč n ovát nás e právidelne  sčhu zký 

vý tvárne ho klubu á zá roven  obč ás výtvor it i ne čo zájí máve ho. Tákte z  v letní čh me sí čí čh 

se ná m setká vá ní  dár ilo, á krome  sčhu zek se uskuteč nilo i pá r ve ts í čh ákčí  jáko 

„grilováč ká“ pr ed klubovnou, „ope káč ká“ v Komorní  Lhotče nebo v zá r í  nás e právidelná  

sportovní  ákče – Biátlon. Dá le se ná m podár ilo v roče 2021 nává zát uz s í  spoluprá či s TK 

Komorní  Lhotká. Spoluprá če spoč í vá  v propojení  ru zný čh čí lový čh skupin, klientu  á 

terápeutu  TK á č lenu  Hándý Clubu Ostrává pr i por á dá ní  á orgánizáči společ ný čh 

projektu . 

 
„Grilovačka“ u  klubovny   7.7. 2021 
   

Zorgánizováli jsme první  pokus o „grilováč ku“ ná párkovis ti u pená lku pr ed nás í  

klubovnou. Tá ná m poskýtlá zá zemí  nejen pro potr ebne  ve či ke grilová ní , ále táke  jáko 

u toč is te  pr ed velký m vedrem, ktere  ten den pánoválo. Pro mnohe  to býlá po dlouhe  dobe  

moz nost tákhle si nezá vázne  á pr á telský popoví dát, ne čo hezke ho výtvor it, á pr itom se 

pr í jemne  i nájí st.  
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"Opékačka" v Komorní  Lhotce   10.8.2021 
 
S peká č ek ná ohni, dobrá  ná ládá á skve lý  zá z itek. Jiz  po ne koliká te  se ope t ses lý tr i 

rozdí lne , ávs ák vzá jemne  se podporují čí  skupiný. První  z ničh býli uz ivátele  domová  

á str ediská BETEZDA, její mz  poslá ní m je poskýtová ní  pobýtove  sočiá lní  sluz bý lidem  

s mentá lní m á kombinováný m postiz ení m. Druhý mi u č ástní ký býli uz ivátele  

terápeutičke  komunitý Exit, jenz  je čí lená ná podporu nezletilý m á mládý m dospe lý m, 

kter í  se v du sledku s kodlive ho uz í vá ní  ná výkový čh lá tek č i házárdní ho hrání  očitli v 

nepr í znive  sočiá lní  situáči.   Celá  ákče probí hálá v áreá lu sáuný v Komorní  Lhotče, kde 

první  dve  str ediská májí  sve  zá zemí . Akče se domlouválá jiz  s dostáteč ný m pr edstihem. 

Vzhledem k prome nlivosti poč ásí  pr edčhozí čh dnu  nikdo neve de l, zdá nepromokneme, 

ále nás e prosbý nákoneč býlý výslýs ený á vs ičhni si mohli uz í vát sluní č ká á pr í jemne ho 

prostr edí  pr í rodý tohoto kráje. 
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5. ročník v biatlonu 

V roče 2021 jsme por á dáli  5. ročník  závodu v biatlonu. Tento zá vod se uskuteč nil 

25.9.2021 ná Hávlí č kove  ná br ez í  v Ostráve  – Porube  v pr ilehle m párku, který  je plne  

bezbárie rový  á ták umoz nuje por á dá ní  ru zný čh ákčí  pro lidi s hendikepem. Jednálo se o 

jí zdu ná vozí ku popr í páde  čhu zi o berlí čh á str elbu z láserove  pistole ná terč . Asi 20 

zá vodní ku  býlo rozde leno do ne koliká kátegorií  á to podle druhu hendikepu. Tuto nás i 

ákči pr ijeli podpor it i klienti BETEZDA z Komorní  Lhotký, která  pátr í  pod Slezskou 

diákonii. Ví te zove  jednotlivý čh kátegorií  obdrz eli diplom, medáili á mále  upomí nkove  

pr edme tý od nás ičh dlouhodobý čh sponzoru . Tí mto čhčeme pode kovát EXITÚ Komorní  

Lhotká zá pomoč pr i orgánizáči tohoto zá vodu. 

 

 

 
Spolupráce  Handy  Clubu  Ostrava  se  spolkem  ARCHA  Ostrava – Hrušov  
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V le te , ná konči srpná jsme nává záli spoluprá či s vedení m á uz iváteli čhrá ne ne ho býdlení  
ARCHA Ostrává - v Hrus ove , ktere  pátr í  pod Slezskou Diákonii. Jedná ní  probe hlo doslová 
ná pu de  spolku Arčhá v Ostráve  s jejičh vedení m: s p. Tkáč ovou  á p. Venglos ovou. 
 
Posláním této organizace je poskytnout dospělým lidem s mentálním postižením, ve věku 
18-55 let, individuální pomoc a podporu v oblasti spojené se samostatným bydlením tak, 
aby mohli žít přiměřený plnohodnotný život. 
 
Ná s  spolek jim nábí dnul nejen moz nost u č ásti ná nás ičh sportovní čh ákčí čh, ále táke  
výzkous et si v nás í  klubovne  ne ktere  vý tvárne  tečhniký. Ve ts iná u č ástní ku  býlá z te to 
vý tvárne  č innosti náds ená á býli rá di, z e si mohou ne ktere  sve  prá če odne st domu . 
Jejičh vý tvárnou tvorbu vedlá tákte z  p. Mgr. Jáná C ájková  – lektorká nás ičh vý tvárný čh á 
rukode lný čh práčí .  
 
Tákto ná s  Hándý Club jim čhte l á čhče bý t ná pomočen v rozví jení  jejičh osobnosti v rá mči 
tvor ivosti, sámostátnosti, ále táke  v záč len ová ní  se do společ nosti. K propojení  te to 
komunitý s nás imi č lený se zátí m pr í mo nepovedlo z du vodu nebezpeč í  ná kázý kovidem. 
Pevne  ve r í me, z e áz  toto pomine, obe  nás e skupiný se setkájí  á vzá jemne  se poznájí  nejen 
v rá mči rukode lne  tvorbý, ále táke  pr i sportovní m zá polení . 
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Cvičení "SM Systému" 

 

Od poč á tku r í jná se souč á stí  nás eho vý tvárne ho setká vá ní  stálo táke  čvič ení  – zátí m 

zkus ebne  jen pro nás e č lený. Jelikoz  jedná z nás ičh dáls í čh mí stností  se nove  výbávilá 

sportovní m ná č iní m á zrčádlý, mohli jsme tákto záhá jit čvič ení  SM Sýste m "Stábilizáč ní  

á Mobilizáč ní  Sýste m" ), á to i pod odborný m vedení m fýzioterápeutá. Nejprve jsme se 

sezná mili se zá kládý te to tečhniký – jehoz  čvič ení  se sklá dá  ze sestávý čviku  podle MÚDr. 

Ričhárdá Smí s ká.  

 

Jelikoz  toto čvič ení  je vhodne  hlávne  pro lidi s proble mý á bolestmi zád, ve ts iná č lenu  

nás eho sdruz ení  se do tohoto posilováčí ho čvič ení  zápojilá. Rozde lili jsme se do ne koliká 

skupin po tr ečh (3) osobá čh, ábý se lektor mohl individuá lne  káz de mu čvič enči ve novát. 

Podstátou tohoto čvič ení  jsou spirá lní  čviký zá pomoči v rukou drz ene  gumý, která  je 

pr ed záhá jení m čvič ení  pevne  ukotvená . Du lez ite  je táke  sprá vne  dý čhá ní  á drz ení  te lá, 

čoz  fýzioterápeut du sledne  kontroluje á pr í pádne  čhýbý ihned oprávuje. Zá roven  si sve  

pohýbý č i čhýbý mu z e káz dý  čvič eneč kontrolovát i sá m, dí ký tomu, z e se vidí  v zrčádle... 
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Rekondiční  pobyty v r. 2021 
 
V le te  nákoneč probe hlý, i pr es mens í  
kovidove  komplikáče, 2 rekondič ní  
pobýtý. 
 
Obá RP se uskuteč nilý v č ervenči, jeden 
pod vedení m p. Ing. Kámilá Tr ose ze 
Sdružení zdravotně postižených 
občanů a jejich přátel Ostrává, á to ná 
rekr. str edisku Solá Grátiá v Býstr iči 
pod Hostý nem (10.7. - 17.7.2021). 
Fotký jsou k dispoziči ní z e: 

https://www.bráillnet.čz/szpoájp/ákče2021.html á druhý  pod vedení m p. Pávlí ný 
Rí glove  ze Svazu tělesně postižených Brno Vinohrady – Líšeň, á to ve vzde lá váčí m á 
meditáč ní m čentru Oá zá SRDCE v Horní m Brádle u Párdubič.  (24 - 31.7.2021).     
https://www.fáčebook.čom/groups/363049394315118 
 

https://www.braillnet.cz/szpoajp/akce2021.html
https://www.facebook.com/groups/363049394315118
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Informáče o spolku 

Handy Club Ostrava, zapsaný spolek 

Závodní 272/29, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

IČO: 01259857 

Telefon +420 777 345 701 

www.handyclub.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

Strá nká 15 

5. HOSPODA R SKÝ  VÝ SLEDEK 
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6. PODE KOVA NI  
 

 

Za finanční podporu, v roce 2021 děkujeme především  městskému obvodu Ostrava – Jih.  

Zároveň i našim dlouhodobým partnerům, bez kterých by se naše činnost neobešla:  

Alliance Laundry CE s.r.o. 

NH – TRANS, SE 

VIVAVIS Česko s.r.o. 

MG Odra Gas, spol., s r.o. 

ANECT a.s. 

 


