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Úvodem	
	
Dovolte	mi	úvodem	pogratulovat	našim	sportovcům	ke	skvělému	sportovnímu	roku	2018.	
Abychom	 mohli	 gratulovat	 k	úspěchům	 je	 velice	 důležité	 také	 poděkovat	 za	 podporu	 a	
spolupráci,	protože	bez	té	by	žádné	úspěchy	nebyly.		
V	první	 řadě	 bych	 velice	 rád	 zmínil	 pozitivní	 změnu	 financování	 zdravotně	 postižených	
sportovců	v	oblasti	dotací	Ministerstva	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	České	republiky,	která	
zcela	zásadně	změnila	možnosti	sportovní	činnosti	v	základních	spolcích,	 tedy	sportovních	
klubech.	 Bylo	 pro	 nás	 také	 zajímavým	 zjištěním,	 kolik	 finančních	 prostředků	 „spolkl“	 náš	
zastřešující	svaz	bez	toho,	že	by	to	mělo	nějaký	efekt	na	sportovní	činnost	našich	členů.	
Všechno	zlé	je	k	něčemu	dobré,	protože	díky	tomu,	že	ze	střešní	organizace	byl	objem	financí	
nedostačující,	 naučili	 jsme	 se	 v	našem	 klubu	 oslovovat	 partnery,	 aktivně	 čerpat	 dotace	
z	krajských	a	městských	programů,	zkrátka	zajistit	si	vícezdrojové	financování.		
Touto	 cestou	 bych	 velice	 rád	 poděkoval	 několika	 partnerům,	 kteří	 nám	 pomohli	 zajistit	
fungování	 klubu	 v	dobách,	 kdy	 se	 finančních	 prostředků	 nedostávalo,	 a	 navíc	 s	námi	
spolupracují	do	dnes.	
Jsou	to	firmy:		

• Centrum	 pobytových	 a	 terénních	 sociálních	 služeb	 Zbůch,	 paní	 ředitelce	 Dagmar	
Terelmešové,	 která	 převzala	 pomyslnou	 štafetu	 po	 zakládajícím	 členovi	 TJ	 Halma	
Petru	Štainiglovi,	

• Pizza	Doma,	jmenovitě	pan	Miroslav	Vlček,		
• společnost	Quins	a	Q	technologie,	pan	ing.	Jan	Kačín,	
• Plzeňská	teplárenská,	pan	ředitel	Tomáš	Drápela,	
• Statutární	město	Plzeň,	
• Plzeňský	kraj,	
• Cyklopoint	Plzeň/Beroun,	pan	Miroslav	Bezák,	
• 700	let	města	Plzně,	paní	ředitelka	Alena	Kozáková,	
• Obec	Zbůch,	
• Hotel	 IBIS	 Plzeň,	 pan	 ředitel	 Marek	 Audes	 a	 následně	 paní	 ředitelka	 Linda	

Schneiderwindová,	
• Společnost	Canard,	pan	Pavel	Kostolanský	

	
Nesmíme	zapomínat	na	trenéry	a	asistenty,	bez	nich	by	naše	činnost	nebyla	možná.	Našimi	
klíčovými	trenéry	a	cvičiteli	jsou:	

• Lukáš	Hais	–	lukostřelba,	cyklistika	
• Lucie	Březáková	–	boccia	
• Stanislava	Křížková	–	boccia	(momentálně	na	mateřské	dovolené)	
• Alenka	Tomanová	–	atletika,	boccia	
• Ladislava	Kronďáková	–	atletika	
• Tereza	Brandová	–	lukostřelba	
• Roman	Suda	–	atletika,	boccia,	cyklistika	
• Vendula	Sudová	–	atletika,	boccia,	lukostřelba	
• Pepa	Dekan	–	údržbář	sportovního	vybavení	(náš		jediný	zaměstnanec)	
• Klára	Mottlová,	Naďa	Běhounková,	Honza	Křivánek,	Katka	Hamanová	a	mnoho	dalších	

	
Byl	to	skvělý	rok	a	moc	za	něj	všem,	kdo	to	umožnili,	děkuji.	
	
Mgr.	Roman	Suda	–	předseda
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Obecné	informace	o	TJ		

Název:	 Tělovýchovná	jednota	zdravotně	postižených	Halma	z.s.	
Sídlo:	 Dopravní	2	
IČ:	 48549452	
DIČ:	 CZ48549452	
Právní	forma:	 spolek	
Spisová	značka:	 L	1302	vedená	u	Městského	soudu	v	Praze	

	
Telefon	 00	420	233	350	206	
http:/wwww.czecharchery.cz	
E-mail:	sekretariat@czecharchery.cz	

	
	
	

Nejvyšším	orgánem	TJ	je	Valná	hromada.	
	

Statutární	orgán	zvolený	volebním	VH	ve	Zbůchu	dne	10.12.2015:	
	

Předseda:	
	

předseda:	 Mgr.	Roman	Suda	
	

	
Výkonný	výbor:	
	

předseda:	 Mgr.	Roman	Suda	
člen:	 Mgr.	et	Bc.		Lukáš	Hais	
člen:	 Eva	Lorencová	–	hospodářka	
člen:	 Ladislava	Kronďáková	
člen:	 Tomáš	Král	–	zástupce	sportovců	

	
	

Kontrolní	komise:	
	

předseda:	 Lenka	Havlíčková	
členové	komise:	 Mgr.	Štěpánka	Kleisnerová	

Pavel	Malina	
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Činnost	TJ	
	
Základním	 účelem	 TJ	 Halma	 je	 vytváření	 podmínek	 a	 péče	 o	 rozvoj	 sportu	 zdravotně	
postižených	a	uspokojování	potřeb	jeho	členů.	

	
	

K	naplnění	svého	účelu	TJ	zejména:	

 organizuje,	řídí,	koordinuje	a	metodicky	usměrňuje	tréninkovou	a	soutěžní	činnost	
svých	členů,	

 propaguje	 činnost	 za	 účelem	 zvyšování	 prestiže	 a	 popularity,	 rozšiřování	
členské	základny	a	soustavného	rozvoje,	

 zabezpečuje	 podmínky	 pro	 přípravu	 rekreačních,	 kondičních	 i	 vrcholových	
sportovců,	

 vytváří	podmínky	pro	výchovu	mládeže	a	talentované	mládeže,	
 zajišťuje	organizaci	 celostátních	 sportovních	 soutěží	 ve	sporech	atletika,	boccia,	
cyklistka	a	lukostřelba,	

 zajišťuje	 organizaci	 mezinárodních	 závodů	 ve	 spolupráci	 se	
sportovními	svazy	daného	sportu,	

 zastupuje	zájmy	svých	členů	při	jednání	s	orgány	státní	správy,	organizacemi	
a	ostatními	spolky	v	České	republice	a	v	zahraničí,	

 podílí	se	na	zajištění	odborného	růstu	členské	základny,	
 zajišťuje	 výcvik	 i	 ve	 spolupráci	 s	 jinými	 spolky,	 státními	 orgány	 či	 jejich	
zařízeními,	

 napomáhá	při	 zajišťování	 finančních	a	materiálních	 prostředků	k	 zajištění	
činnosti	pro	rozvoj	sportu	handicapovaných,	

 vydává	vnitřní	předpisy	a	pravidla,	
 rozvíjí	činnost	zaměřenou	proti	používání	zakázaných	prostředků.	

	
	
Díky	 přímému	 financování,	 kdy	 největší	 dotace	 na	 provoz	 z	MŠMT	 zajistila	 autonomii	 našeho	
spolku	 v	oblasti	 rozvoje	 sportovní	 činnosti,	 došlo	 k	významnému	 navýšení	 sportovní	 činnosti	
účastí	na	sportovních	akcích	a	zajištěním	sportovního	vybavení.	V	předchozích	letech	byla	podpora	
z	dotace	MŠMT	zajištěna	prostřednictvím	mateřského	svazu	České	federace	Spastic	Handicap,	z.s.	
Tato	podpora	byla	v	souhrnné	částce	ve	výši	cca	30%	současné	dotace.	

Provozované	sporty	

TJ	Halma	pravidelně	provozovala	v	roce	2018	tyto	sporty	paralympijské:	atletika	(včetně	atletické	
přípravy*)	4x	týdně;	 lukostřelba	(skupinový	trénink*)	2x	týdně;	boccia	(skupinový	trénink*)	2x	
týdně;	cyklistika	2x	týdně.		

Dále	provozovala	TJ	Halma	v	roce	2018	pravidelně	další	sporty:	florbal	1x	týdně;	závěsný	kuželník	
1x	 týdně.	 Již	 od	 roku	 2001	pořádáme	 letní	 soustředění	 na	Berounce,	které	 je	kombinací	 vodní	
turistiky	a	atletické	přípravy.	
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V	pravidelné	činnosti	se	zapojilo	 téměř	80	sportovců	a	další	naši	členové	 (sportovci)	se	účastní	
několikrát	 za	 rok	 organizovaných	 turnajů	 v	boccie,	 florbale,	 závěsném	 kuželníku,	 atletické	 lize,	
turistice	apod.	Celkový	počet	členů	TJ	Halma,	které	se	aktivně	zapojí	během	roku	je	odhadem	140	
včetně	členů,	kteří	nejsou	sportovci.	

	

Organizace	akcí	místního	významu	a	celorepublikových	akcí	

TJ	 Halma	 v	roce	 2018	 uspořádala	 celkem	 6	 národních	 závodů	 včetně	 jednoho	 Mistrovství	
republiky.	Konkrétně	3	halové	závody	v	para	lukostřelbě	(20-30	lukostřelců),	1	závod	v	cyklistice	
(40	závodníků),	1	závod	v	atletice	(45	závodníků)	a	1	závod	v	boccie	(50	závodníků).	

Dále	 jsme	pořádali	 v	roce	 2018	místní	 sportovní	 akce	 pro	 naše	 členy.	 1x	 kondiční	 soustředění	
atletiky,	2x	soustředění	boccii	víkendové,	1x	turnaj	v	boccie	pro	členy	klubu.		

Zajišťovali	 jsme	 pořadatelství	 Mistrovství	 Evropy	 v	para	 lukostřelbě	 v	Plzni	 za	 účasti	 126	
sportovců.	Tato	získala	ocenění	jako	nejlepší	projekt	podpořený	Nadací	700	let	města	Plzně	za	rok	
2018	a	byla	velice	pozitivně	hodnocena	účastníky	i	zástupci	světové	federace.	Pořádání	nám	bylo	
umožněno	členstvím	v	Českém	lukostřeleckém	svazu,	který	celou	akci	zastřešoval	a	také	obrovské	
díky	patří	spolu	pořádajícím	klubům	1.LK	1891	Plzeň	a	LK	Arcus	Plzeň.	

Trenéři	a	asistenti	

Velmi	důležitou	složkou	v	naší	práci	jsou	samozřejmě	trenéři,	asistenti	a	pomocníci.	V	roce	2018	
měl	náš	klub	pro	všechny	sporty	celkem	8	trenérů	pro	pravidelnou	činnost	a	pokračujeme	v	úzké	
spolupráci	 se	 ZČU	 v	Plzni.	 Studenti	 tělesné	výchovy	a	 sportu	 při	 ZČU	 v	Plzni	 nám	pomáhají	 při	
organizaci	místních	i	národních	akcí	a	snažíme	se	některé	zapojit	do	pravidelné	trenérské	činnosti,	
což	 je	 dobrým	 příslibem	 pro	 budoucnost	 našeho	 oddílu.	 K	osmi	 trenérům	 si	 tedy	 můžeme	
připočítat	cca	10	studentů	ZČU,	dalších	8	osob	z	TJ	Halma,	které	pomáhají	zejména	při	organizací	
větších	 akcí	 a	 4	 zaměstnance	 Centra	 sociálních	 služeb	 ve	 Zbůchu,	 kteří	 vykonávají	 práci	 pro	
potřeby	TJ	Halma	v	rámci	 jejich	pracovní	náplně,	díky	naší	 výborné	 spolupráci	 a	pro	klub	 tedy	
zdarma.		

Celkem	tedy	o	zajištění	chodu	TJ	Halma	z.s.	pečuje	na	různých	úrovních	30	osob.	Je	nutné	zmínit,	
že	 v	rámci	 socializace	 některých	 našich	 členů	 (i	 bývalých	 sportovců),	 jsou	 tito	 zapojeni	 do	
přípravných	činností	nebo	pomáhají	v	tréninkovém	procesu	jako	asistenti.	Již	pět	let	zaměstnává	
TJ	 Halma	 z.s.	 jednu	 osobu	 se	 zdravotním	 postižením	 (našeho	 člena	 a	 sportovce)	 na	 poloviční	
úvazek	jako	správce	sportovních	zařízení,	kdy	díky	příspěvku	z	úřadu	práce	saturujeme	jeho	mzdu.	
Je	to	náš	jediný	zaměstnanec	v	klubu.	Všichni	ostatní	pracují	na	DPP,	DPČ,	fakturují	svoji	činnost	
nebo	pracují	jako	dobrovolníci.	
	
	

Členská	základna	TJ	
	

Členská	
základna	

Mládež	do	23	let	 Dospělí	 Celkem	

k	31.12.2018	 39	 183	 222	
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Hospodaření	TJ	
	

Z	pohledu	financování	byl	pro	náš	klub	rok	2018	revolučním.	Díky	změně	financování	
z	MŠMT	 byla	 relokována	 poměrná	 část	 financí	 na	 sport	 handicapovaných	 do	
základních	spolků.	
TJ	 Halma	 v	 průběhu	 roku	 financovala	 svoji	 činnost	 zejména	 z	 dotací	 MŠMT,	
Plzeňského	 kraje	 a	 města	 Plzně.	 Nedílnou	 součástí	 byly	 i	 příspěvky	 od	 sponzorů,	
partnerů	a	členských	příspěvků	TJ.	TJ	Halma	hospodařilo	v	roce	2018	s	vyrovnaným	
výsledkem	hospodaření.	

	

(Hospodaření	zaokrouhleno	na	tisíce)	

Náklady:	 3	601	000	Kč	
Výnosy:	 3	742	000	Kč	

	
Hospodářský	výsledek:								141	000	Kč	

	
Pro	svou	činnost	získala	TJ	dotace:	

	
 Dotace	MŠMT	provoz	TJ						 1	125	000	Kč	
 Dotace	MŠMT	pořadatelství	atletika						 						35	000	Kč	
 Dotace	MŠMT	pořadatelství	boccia						 						68	000	Kč	
 Nadace	700	let	města	Plzně	–	ME	lukostřelba	 	40	000	Kč	
 Nadace	700	let	města	Plzně	–	MČR	lukostřelba	 	10	000	Kč	
 Statutární	město	Plzeň	–	ME	lukostřelba	 	55	000	Kč	
 Statutární	město	Plzeň	–	ME	lukostřelba																																110	000	Kč	
 Statutární	město	Plzeň	–	Plzeňský	ovál	cyklistika	 	20	000	Kč	
 Plzeňský	kraj	–	Paralympijský	tým	projekt																												200	000	Kč	
 Plzeňský	kraj	–	ME	lukostřelba																																																		150	000	Kč	
 Plzeňská	teplárenská	–	ME	lukostřelba																																					20	000	Kč	
 Fyzické	osoby	–	členské	příspěvky,	dary,…																														79	000	Kč	
 Sponzoring	–	Pizza	Doma																																																															40	000	Kč	
	

	
	
Podrobné	informace	o	hospodaření	v	příloze	výroční	zprávy.
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Nejvýznamnější	úspěchy	našich	sportovců	
Nejprve	 je	 důležité	 zmínit,	 že	 v	roce	 2018	 jsme	 oslavili	 25	 let	 činnosti	 a	 také	 zahájili	
pravidelné	oceňování	nejúspěšnějších	členů	TJ.		
Nejúspěšnějším	sportovcem	za	 rok	 2018	 se	 stal	 lukostřelec	Karel	Davídek	–	 reprezentant	
České	republiky	a	5.muž	světového	žebříčku	World	Archery	v	kategorii	W1.	
	

Karel	Davídek	–	lukostřelba	
4.	místo	ve	Světovém	a	Evropském	poháru	(Itálie,	Olbie)	
	

Michal	Vimmer	–	atletika	
Kvalifikace	a	účast	na	Mistrovství	Evropy	v	para	atletice	(Německo,	Berlín)	
7.místo	při	premiéře	mezi	dospělými	atlety	
	

Kateřina	Křivánková	a	Václav	Augusta	–	boccia	
3.místo	 v	soutěži	 párů	 kategorie	 BC3	 na	 mezinárodním	 turnaji	 Tatra	 Cup	 (Slovensko,	
Liptovský	Ján)	
	
Mnoho	dalších	úspěchů	našich	sportovců	na	národní	úrovni	je	možné	nalézt	na	stránkách	TJ	
www.tjhalma.cz	nebo	fcb	profilu	klubu	https://www.facebook.com/Tělovýchovná-jednota-
zdravotně-postižených-Halma-Plzeň-307963239616146/	
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Galerie	
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MOTTO:	SPORTOVCE	DĚLÁ	VELKÉ	SRDCE	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

V	Plzni	dne	20.	6.	2019		

Zpracoval:	Roman	Suda	
	
	
	
	

VH	TJ	ve	Zbůchu	dne	26.	6.2019	schválila	Výroční	zprávu	za	rok	2018.	
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