Výroční zpráva

2016

I. Organizace LENOX
Poslání, počátky a historie organizace
Nezisková organizace Lenox z.s. vznikla na počátku roku 2012 v Plzni, aby se věnovala osobám s těžkým
a kombinovaným tělesným postižením, a pomáhala novým zájemcům o sport handicapovaných. Hlavní
myšlenkou je poskytnout těžce handicapovaným lidem zájmovou aktivitu, která umožňuje sportovní
vyžití a dává tak příležitost k využití jejich volného času. Neméně důležitým záměrem je zpřístupnit
kouzlo kolektivního sportu, možnost sociálního začlenění a společenského života pro zdravotně
znevýhodněné spoluobčany. Svou činností proto organizace zaštítila sportovní klub SK INDIANS Plzeň,
který provozuje florbal na elektrických vozících a je jediným klubem mimo Prahu. Za vznikem celé
organizace a sportovního klubu stálo také velké nadšení a úsilí dnešního předsedy a manažera Lukáše
Kroupy. Ve vedení celé organizace stojí hráči působící v klubu. Organizace cílí svou pozornost na oblast
Plzeňského kraje a jeho obyvatele. Již od svých začátků se plzeňský tým Indiánů účastnil české ligy a
postupně zařadil i turnaje mezinárodní, čemuž předcházelo dlouhé hledání spoluhráčů a řady tréninků.
V české EWH lize byl velmi plodným rok 2014, kdy Indiáni obsadili 2. místo a na 1. Mini Prague Cupu
byli na místě třetím. Mimo soutěžní přípravy se zabýváme tvorbou různých podpůrných projektů
v oblasti kultury, vzdělávání a prezentace pro zabezpečení chodu organizace po stránce finanční.
Poskytujeme také zaměstnání pro osoby ze zdravotním postižením.

2011
Byl to rok formování myšlenky o založení vlastního sportovního klubu ve florbale. Ve sportovní hale TJ
Lokomotiva se pro veřejnost uskutečnilo exhibiční utkání dvou týmů složených z hráčů Tigers Jánské
Lázně a Cavaliers Praha. V závěru roku se uskutečnilo první soustředění týmu SK INDIANS Plzeň v Praze
spolu s týmem Cavaliers Praha a došlo k navázání spolupráce s Asociací Octopus.

2012
Rok založení Občanského sdružení LENOX a týmu SK INDIANS Plzeň. Byl odehrán 1. oficiální zápas
týmu. Utkání se odehrálo v rámci I. kola české Electric wheelchair hockey ligy 2012 v Praze. První
soupeřem byl tým Tigers Jánské Lázně, který zvítězil 5:2. Historicky první vítězný soutěžní zápas týmu
SK INDIANS Plzeň - výhru si západočeský celek připsal nad týmem Jánských Lázní v poměru 5:1. Byla
odeslána přihláška projektu “Pomáháme smíchem” do programu Nadace O2 a Nadace rozvoje
občanské společnosti “Think big“ na získání financí pro o. s. LENOX a propagaci EWH, která byla později
schválena, a byly uvolněny finance. A tak se mohlo začít s realizací prvního projektu. Tým se účastnil
EWH Kempu v Buňkově u Přelouče pořádaného Asociací Octopus. Byli jsme mezi účastníky
mezinárodního turnaje Joint the Game pořádaného týmem New Cavaliers v Praze, kde jsme se umístili
při svém premiérovém střetnutí se zahraniční konkurencí na 8. místě. Tým Indiánů sehrál exhibici s
Tigers Jánské Lázně na mezinárodním turnaji Czech Open ve florbale v Praze. Poprvé v historii se ligový
turnaj EWH představil v Plzni pod názvem LENOX CUP. Vítězem se stal tým New Cavaliers Praha. Jako
pořadatelé jsme skončili na 3. místě. Na základě projektu “Pomáháme smíchem” začala příprava
scénáře k dokumentu o EWH a začalo samotné natáčení dokumentu o EWH v České republice, v rámci
V. kola české EWH ligy v Janských Lázních a Trutnově. SK Indians Plzeň zakončili první ligovou sezónu
na celkové bronzové pozici s celkovou bilancí 8 výher a 12 porážek. Rok jsme završili vánočním
soustředěním s asociací Octopus.
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2013
Tento rok jsme otevřeli smutnou zprávou. Po krátké těžké nemoci nás navždy opustil kamarád,
spoluhráč a kapitán týmu SK INDIANS Plzeň Petr Sulanský. V rámci projektu „Pomáháme smíchem I“
se uskutečnilo 1. představení „Na Stojáka“ v Klatovech. Jako účinkující vystoupili Ester Kočičková, Karel
Hynek a Richard Nedvěd. Členové o. s. LENOX (Lukáš Kroupa, Eva Zemanová, Michal Enge) navštívili
základní a střední školu v Klatovech, kde se studenty debatovali o životě s handicapem a umožnili
studentům vyzkoušet si manipulaci s mechanickým vozíkem, a to jak z pozice vozíčkáře, tak z pozice
osobního asistenta. Přihláška do 2. pokračování projektu „Pomáháme smíchem II“ programu „Think
big“ byla schválena a projekt podpořen. Projektový tým tvořili Lukáš Kroupa, Jiří Pšajdl, Kateřina
Znojová a Sabrina Kopečná. Zástupci organizace LENOX se zúčastnili akce města Klatovy s názvem „Den
na jedné lodi“. Cílem této osvětové akce bylo přiblížit žákům a studentům ZŠ a SŠ život s handicapem
praktickými ukázkami. Po 6 letech se uskutečnilo soustředění české reprezentace, aby se připravila na
turnaji ve Švýcarsku za účasti 4 reprezentačních výběrů. Trenérem reprezentace se stala trenérka týmu
Jaguars Praha Andrea Kolátková – Kuncová. Do širšího výběru byli z týmu Plzně nominováni Michal
Enge, Lukáš Kroupa a Jan Vaněk. Hráči týmu Indians se v rámci týmu Transformers Praha a pod
patronátem Asociace Octopus zúčastnili mezinárodního turnaje v Holandsku a získali tak 12. místo.
Po závěrečném soustředění reprezentace před turnajem ve Švýcarsku, kam se probojovali Lukáš
Kroupa a Michal Enge, následoval samotný mezinárodní turnaj 4 reprezentací. Česká reprezentace se
uspěla v boji o 3. místo, ve kterém porazila Švýcarsko „B“ 12:8. Skóre utkání uzavřel svým premiérovým
gólem Michal Enge. Dále byl pořádán ligový turnaj v Plzni pod názvem „Memoriál Petra Sulanského“.
Poprvé v historii se utkání české EWH ligy muselo prodlužovat a navíc musely rozhodnout samostatné
nájezdy. Stalo se tak v souboji New Cavaliers Praha a Jagurs Praha. Cavaliers zvítězili 4:3 ns a stali se
vítězi turnaje. V závěrečném kole EWH ligy, které se konalo v Trutnově a v Janských Lázních, Západočeši
obhájili jak turnajovou, tak celkovou ligovou bronzovou příčku. Na závěr roku proběhla beseda se
studenty Tělovýchovné fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni a také poslední soustředění v roce
2013 na Jarově v Praze s vánočním večírkem.

2014
Tento rok byl odstartován prvním ze tří přátelských turnajů mezi týmy New Cavaliers, EWSC Jaguars
Praha a SK INDIANS Plzeň. Plzeňané na každém turnaji obsadili 3. místo. Natáčeli jsme dokument s
názvem „Život na kolečkách“ v rámci projektu „Pomáháme smíchem III“ s rodinou Táborských. Došlo
na druhé představení „Na Stojáka“ v Klatovech v rámci projektu „Pomáháme smíchem III“. Jako
účinkující vystoupili Lukáš Pavlásek, Josef Polášek a Daniel Čech. Představení bylo vyprodáno a podařilo
se získat 115 000 Kč na podporu organizace LENOX. Účastnili jsme se turnaje Mini Prague Cup jehož
pořadatelem se stal tým EWSC Jaguars Praha a připsali jsme si 2 cenné výhry nad německým týmem
Ballbusters Würzburg 4:3 a získali 3 místo. Poprvé v historii vzájemných utkání tým Plzně prohrál se
zlínskými Rejnoky 2:5, díky 4 brankám Tomáše Suchého. Zástupci organizace LENOX se zúčastnili se
žáky místních škol akce města Klatovy s názvem „Den na jedné lodi“. Uskutečnil se 4. ročník EWH
kempu v Autokempu Buňkov, kde se týdenního soustředění zúčastnilo celkem 16 hráčů z toho 7 hráčů
SK INDIANS Plzeň. Naše uskupení se účastnilo mezinárodního turnaje pořádného týmem New
Cavaliers Praha, kde se západočeský celek umístil na 6. místě s bilancí 1 výhra a 6 porážek. Na
mezinárodním turnaji Powerwheelchair Open v Praze porazili Plzeňané tým z Německa Huricanes
Bochum 3:2. V zářijovém II. ročník Memoriálu Petra Sulanského pořádaný v Plzni jsme, jako domácí,
skončili na třetím místě po porážkách od New Cavaliers Praha a EWH Rejnoci Zlín. Poprvé v historii byl
střelen gól z pozice brankáře. Konkrétně Lukášem Kroupou (hráče SK INDIANS) v utkání s New
Cavaliers Praha při závěrečné power-play ze standartní situace. V rámci VI. kola české EWH ligy proběhl
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i slavnostní večírek vyhlášení celkových výsledků ve Sportovní hale Třebešín v Praze. Konečné pořadí
týmů pro sezónu 2014 bylo následující: 1. New Cavaliers Praha (61 b.), 2. SK INDIANS Plzeň (30 b.), 3.
EWH Rejnoci Zlín (29 b.), 4. Red Dragons Praha (3 b.). Nejlepší střelec a nejužitečnější H-stick: Markéta
Petráčková, Nejužitečnější T-stick: Jitka Kodadová (na 3. místě L. Kroupa), Nejlepší brankář: Ondřej
Tomeš (na 2. místě L. Kroupa). V závěru roku bylo ještě připraveno soustředění v hale Hagibor spolu s
vánočním večírkem.

2015
I tomto roce mohlo trio komiků rozesmát plný sál klatovského kulturního domu v Klatovech. Konal se
tam totiž 3. ročník pořadu “Na stojáka“. Prezentovali jsme se na červnovém Festivalu sportu, kde jsme
ukázali specifické sportovní odvětví simulačními zápasy v powerchair hokeji. Zájemci si mohli vyzkoušet
jízdu na elektrickém vozíku a ovládání hokejky a míčku pomocí slalomu. Proběhla herní příprava
v podobě soustředění na mezinárodní turnaj Powerchair Prague Cup na Třebešíně. Dostalo se na
realizaci projektu „Asistent na zkoušku“ v Praze ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 1,
Západočeskou univerzitou Plzeň a Nadací ČEZ, která projekt zařadila do aplikace ČEZ „Pomáhej
pohybem“. V září tu byl Prague Powerchair Open, kde jsme zabodovali 6. místem ve vyrovnané bilanci
3 proher a 3 výher a zaznamenali jsme tak určitý posun v žebříčku. Rozběhlo se také I. kolo české ligy.
V tomto, již 8. ročníku, česká federace podnikla změny v soutěžním systému. Mezi nejvýznamnější
patřila změna termínového kalendáře, kdy ligový ročník začne na podzim a skončí v období
následujícího jara. Soutěž byla navíc nově rozdělena na základní část a playoff. Počet účastnických týmů
zůstal na čtyřech. Do ligových bojů se po roce vrátil tým EWSC Jaguars Praha. Naopak pro roční
přestávku se rozhodl tým Rejnoků ze Zlína. Někteří hráči tohoto moravského celku o ligové souboje ale
nepřišli, díky šanci působit v pražském týmu Red Dragons Praha. Dále proběhlo víkendové soustředění
a exhibiční zápasy s New Cavaliers a Red Dragons. V listopadu jsme uspořádali za finanční podpory
města Klatovy a Plzeňského kraje premiérový ples handicapovaných. Pár dní nato jsme v závěru
kalendářního roku pořádali 3. ročník Memoriálu Petra Sulanského ve sportovní hale ZČU, který je
součástí české ligy.

2016
Nový rok jsme zahájili soustředěním a oslavou 4. výročí založení organizace. Ve třetím únorovém kole
české EWH ligy jsme se poprvé v historii radovali z vítězství nad Kavalíry v poměru 6:1 a celkově jsme
končili druzí. Takřka velikonočním turnajem bylo 4. ligové kolo, které nám vyneslo 3. příčku. Dubnové
vyvrcholení domácí ligy, kam jsme vyráželi, hostila ruzyňská hala. Největším favoritem byl tým Jaguars.
Po nervy drásajících bojích jsme byli bronzoví a titul získali pražští New Cavaliers. V březnu jsme se, po
tříměsíčních přípravách, dočkali večerní benefiční show „Na stojáka“ v MěKS Klatovy s pořadovým
číslem 4, která byla opět nabitá humorem a smíchem. Pozvání tentokráte přijali Arnošt Frauenberg,
klatovská rodačka Ester Kočičková a Dominik Heřman Lev. Dokonce jsme v letošním roce měli
obstaranou diskotékovou afterpárty s DJ Lukanem v Kavárně Družba. Zaměstnanci firmy ALFA
Software, se kterými již úspěšně spolupracujeme tři roky, podpořili vozíčkáře z Indians na květnovém
semináři o účetnictví v KD Klatovy. Stovka účastníků podpořila tým částkou 5.350,- Kč, která byla poté
pořadatelem akce zdvojnásobena. Hlavní část programu představovaly ukázky z životních situací
vozíčkářů. Posluchačům bylo nastíněno, jaké jsou výhody a nevýhody mechanického a elektrického
vozíku. Česká federace připravila workshopy a kurzy pro uchazeče o pozice trenérů a rozhodčích
florbalu na elektrických vozících. Naše organizace se zapojila do projektu, ve kterém mohou zákazníci
svým nákupem na internetu část své útraty prostřednictvím portálu GIVT.cz – “klikni a pomáhej“
darovat ve prospěch neziskových organizací a sportovních klubů. Naši zástupci se zúčastnili na
klatovském náměstí zavedené osvětové akce “Na jedné lodi“, která seznamuje hlavně děti se světem
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lidí s postižením. Byl zde prostor k ukázkám jízdy na el. vozíku. V červnu jsme představili Powerchair
hockey na 3. Festivalu sportu zaměřeného především na mládež, kde jsme ukázali, že i lidé se
zdravotním omezením mohou sportovat a snažili jsme se nabourat určité komunikační bariéry
v oslovování lidí s handicapem i bez něj. Indiáni také absolvovali letní EWH kemp, kde se soustředili a
nacvičovali herní situace a zlepšovali herní techniku i taktiku pod vedením trenérky Ivy Drugové a
později pod vedením trenéra Zdeňka Šperera. Modrobílé dresy také zavítali na mezinárodní turnaj
Prague Powerchair Open, kde si zahrály s konečným výsledkem 6. místa. Stupně vítězů obsadili
bronzový tým Trouble Makers, stříbrný Dream Team a zlatí Black Knights. Po šesté se parta sjela do
Buňkova u Přelouče, kde tým kempoval a trénoval zároveň. V srpnu se náš kolektiv musel navždy
rozloučit s naším kamarádem a členem z družstva, Filipem Jakešem, který náhle zemřel. Úvodem nové
herní šňůry bylo I. kolo české ligy. Pořadí bylo následující: 1. Jaguáři, 2. Kavalíři, 3. Indiáni a 4. Draci.
Projekt Asistent na zkoušku přivítal nové studenty ZČU ve svém kurzu, kteří se seznamovali s životem
na invalidním vozíku obecně, s asistencí i florbalem. Ve víru tance a na vlně sounáležitosti jsme mohli
prožít říjnový 2. Ples handicapovaných, kde se lidé mohli opět dobře pobavit. Plzeňská metropole
hostila druhý ligový turnaj - Memoriál Petra Sulanského a Filipa Jakeše, kde jsme sklízeli bronz. Cenu
Fair play Petra Sulanského 2016 získal kapitán domácích Jan Vaněk. S rokem 2016 jsme se rozloučili
v Praze na setkání valné hromady organizace, abychom následující den sehráli přátelské zápasy
s bratrskými týmy Kavalírů a Draků.

II. Struktura organizace
Lenox má právní formu zapsaného spolku a je neziskovou organizací, která řídí svou činnost podle
základních dokumentů. Nejvyšším orgánem organizace je valná hromada – shromáždění všech členů.
V čele správní rady jsou přímo volení předseda a dva místopředsedové, kteří tvoří statutární orgán.
Statutární orgán je nadán pravomocí jednat jménem organizace, nese odpovědnost za chod spolku,
určuje jeho politiku a hlavní směry rozvoje.
Předseda přijímá zaměstnance a jmenuje je do funkcí. Vedení organizace tvoří předseda Lukáš
Kroupa. Spolu s ním tvoří vedení organizace ve funkci 1. místopředsedy Mgr. Jan Thenot a ve funkci
2. místopředsedy Ing. Michal Enge. Za svou činnost odpovídají předsedovi a ten předkládá výsledky
jejich působení správní radě. Působí zde také dozorčí rada, v jejímž čele stojí předseda Jan Vaněk a 2
členové – Miroslav Prouza a Jitka Kodadová. Základní kámen celého fungování tvoří externí
pracovníci a dobrovolníci.
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Náplň organizace:














Zajištění fungování sportovního klubu, jehož hlavní náplní je sport Powerchair hockey.
Zajišťování financí pro fungování organizačních složek spolku a sportovního klubu.
Přispívat k rozvoji Powerchair hockey na území České republiky.
Přispívat k propagaci sportu zdravotně postižených.
Pořádat a účastnit se společenských a sportovních akcí za účelem integrace zdravotně
postižených osob.
Zapojení zdravotně postižených osob do fungování spolku a umožnit jim vlastní seberealizaci,
osobní rozvoj a vzdělávání v neziskovém sektoru.
Organizování dalších sportů vhodných pro zdravotně postižené osoby.
Pořádání sportovních soustředění a turnajů.
Přispět k odstraňování fyzických bariér ve společnosti.
Zabezpečovat realizaci případných dalších projektů navazující na jednotlivé činnosti a zároveň
jmenovat orgány, případně jiné organizace zodpovědné za chod realizace projektu.
Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických,
estetických a mravních pravidel.
Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s
ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v
místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

III. Sportovní aktivity
V roce 2016 v Lenoxu došlo k několika sportovním událostem, které rozšířili herní dovednosti členů
klubu. Uspořádali jsme 7 víkendových tréninků. Členové našeho klubu se zúčastnili EWH kempu, který
pořádá organizace Octopus, a zde jsme absolvovali herní soustředění. Současně jsme se zapojili do
všech soutěží české EWH ligy a účastnili se jednoho turnaje na mezinárodní úrovni.
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Tréninky a soustředění
Během kalendářního roku tým SK Indians Plzeň absolvuje zpravidla 7 víkendových setkání. Během
tréninků jsme se soustředili na různé herní situace. Hledali jsme tu správnou techniku a rychlost, cvičili
se v obratnosti a obraně a v práci s míčkem, abychom získané dovednosti následně dobře uplatnili
v zápasech. Do svých tréninků jsme zařadili i přátelské zápasy s ostatními týmy a exhibičně-simulační
utkání jako součást kulturních, edukačních a osvětových akcí, kterých jsme se letos zúčastnili nebo jsme
je sami pořádali.

Česká powerchair hockey liga
III. kolo české EWH ligy 2015/2016
termín:

27. 2. – 28. 2. 2016

místo:

hala Praha Radotín

pořádající tým:

Jaguars Praha

zúčastněné kluby:

Jaguars, New Cavaliers, Red Dragons, Indians Plzeň

Výsledky:

Jaguars

15:2

Red Dragons

Indians

6:1

New Cavaliers

Jaguars

5:1

Indians

1.
2.
3.
4.

New Cavalers 12:4

Red Dragons

Jaguars

10:1

New Cavaliers

Indians

7:5

Red Dragons

Jaguars Praha – 9 bodů
Indians Plzeň – 6 bodů
New Cavaliers Praha – 3 body
Red Dragons – 0 bodů

IV. kolo české EWH ligy
termín:

26. 3. 2016

místo:

hala Praha Jarov

pořádající tým:

Red Dragons

zúčastněné kluby:

New Cavaliers Praha, Jaguars Praha, Red Dragons Praha, Indians Plzeň

výsledky:

New Cavaliers Praha

10:5

Red Dragons Praha.

Jaguars

10:3

Indians

Red Dragons

5:4

Indians

Jaguars

9:3

New Cavaliers

Jaguars

21:3

Red Dragons
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New Cavaliers
1.
2.
3.
4.

3:1

Indians

Jaguars Praha
New Cavaliers Praha
Indians Plzeň
Red Dragons Praha.

V. kolo české EWH ligy (Play-off):
termín:

23. 4. 2016

místo:

hala TJ Ruzyně

pořádající:

Česká federace Powerchair hockey z.s.

zúčastněné kluby:

New Cavaliers Praha, Jaguars Praha, Red Dragons Praha, Indians Plzeň

výsledky:

1. Semifinálová série
New Cavaliers Praha

4:2

Indians Plzeň

New Cavaliers Praha

5:1

Indians Plzeň

2. Semifinálová série
Jaguars Praha

11:1

Red Dragons Praha

Jaguars Praha

12:3

Red Dragons Praha

FINÁLE
New Cavaliers Praha

4:2

Jaguars Praha

O 3. MÍSTO
Indians Plzeň

7:6 po prodloužení

Red Dragons Praha

Konečné pořadí sezóny 2015/2016
1.
2.
3.
4.

New Cavaliers Praha
Jaguars Praha
Indians Plzeň
Red Dragons Praha

EWH kemp
termín: 3. - 8. 7. 2016
místo: areál autokempu Buňkov v Březích u Přelouče
účel: tréninkové soustředění - nácvik herních kombinací a situací, zdokonalování herní techniky,
simulace zápasů, volnočasové aktivity
trenér: Iva Drugová, Zdeněk Šperer
Tréninky se skládaly z nácviku možných herních situací a zdokonalování techniky hry. Poněvadž se na
kemp sjelo kolem 30 hráčů ze všech koutů republiky, byly tréninky rozdělené pro dvě přibližně stejně
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početné skupiny a to na kavalírské a indiánské, které byly v závěru zpestřené vlastní hrou. Tak to
chodilo od neděle do středy, čtvrtek byl herní po celý den.
Po trénincích měl každý možnost bavit se podle svého. Velkou radost a potěšení přivodil příjezd
jednatele firmy Autoškola Peml, pan Pavel Peml, který prezentoval automobil s názvem Elbee.
Automobil je určený pro řidiče-vozíčkáře, který po celou dobu řízení zůstává na svém vozíku. Jde o
český unikátní výrobek, kterým lze dosáhnout 80 kilometrovou rychlost. Představena a i propůjčena k
odzkoušení nám byla elektro-tříkolka, která se stala velikým lákadlem pro všechny přítomné.
Jako už každoročně byl kemp ukončen pátečním opékáním selete. Nevšední bylo předávání cen nejlépe
hodnoceným hráčům, které svou přítomností okořenil známý milovník všeho zvířectva a výborný
společník Zdeněk Srstka, který svým vtipem a grácií dodal všemu slavnostní nádech.

Mezinárodní turnaje
Prague Powerchair Open 2016
termín: 23. – 24. 7. 2016
místo: Praha
pořádající tým: New Cavaliers Praha
zúčastněné kluby: Black Knights Dreieich Německo, Dream Team Itálie, Trouble Makers Slovinsko,
Jaguars Praha, New Cavaliers Praha, Red Dragons Praha, Indians Plzeň
výsledky:

výsledky semifinále:

výsledky finále:

New Cavaliers

7:3

Indians

Red Dragons

2:2

Indians

Jaguars

6:0

Indians

Trouble Makers

10:2

Indians

Black Knights Dreieich 12:3

Indians

Indians

3:6

Dream Team Milano

New Cavaliers

6:2

Indians

Indians

7:3

Red Dragons

Black Knights

8:2

Jaguars

Dream Team

8:6

Trouble Makers

Trouble Makers

7:5

Jaguars

Black Knights

8:2

Dream Team Milano
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konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Black Knights
Dream Team Milano
Trouble Makers
Jaguars
New Cavaliers
Indians
Red Dragons

IV. Kulturní program „Pomáháme smíchem“
Projekt „Pomáháme smíchem“ zastřešuje kulturní představení „Na stojáka“. Jeho počátky sahají do
roku 2012, kdy byla odeslána přihláška pro získání financí a propagaci EWH nadaci O2 a Nadaci rozvoje
občanské společnosti „Thing big“. Po jejím zdárném přijetí mohl být spuštěn v roce 2013 jeho 1. ročník.
Ve spolupráci MěKS Klatovy jsme zrealizovali jarní osvěžující pořad “Na stojáka – LIVE“, kde vystupuje
trio stand-up komiků a výtěžek ze vstupného putuje v rámci benefičního představení na podporu naší
neziskové organizace. V souvislosti s tímto projektem na podzim pořádáme v Klatovech také Ples
handicapovaných.

V. Oblast prevence
V oblasti prevence negativních jevů ve společnosti jsme se rozhodli podniknout kroky k jejich
předcházení. Činíme se proto i v aktivitách vzdělávání a upozorňujeme na důležitost integrace osob ze
zdravotním postižením.
V roce 2015 jsme ve spolupráci se Západočeskou univerzitou založili projekt „Asistent na zkoušku“.
Studenti Pedagogické fakulty tráví víkend se skupinou vozíčkářů, kterým pomáhají jako osobní asistenti
na turnaji ve florbale na elektrických vozících, čemuž předchází ještě vzdělávací program, který je
složen z několika různorodých bloků (např. základy osobní asistence, volnočasové aktivity pro
vozíčkáře, beseda s představiteli vrcholového sportu apod.).
Dalším vytvořeným projektem, na kterém jsme začali pracovat, je „Sport a život s handicapem“ určený
pro základní a střední školy. Jeho jádro mají tvořit přednášky o životě s handicapem a o využívání
kompenzačních pomůcek. Absolventi kurzu se naučí jak manipulovat s mechanickým a el. vozíkem. Pro
většinu z nich je to také první příležitost k osobnímu setkání s osobou s tělesným handicapem. Proto
jsou seznamováni i s různými překážkami, se kterými se takoví lidé potýkají. Aktivně se účastníme dvou
zavedených projektů – Festivalu sportu a dne Na jedné lodi, kde se prezentujeme.

Na jedné lodi
Rádi bychom lidem přiblížili svět handicapovaných a postupně svou zážitkovou kampaní stírali
společensko-sociální bariéry. Už popáté nám byl k tomu nápomocen projekt “Zdravé město“, které
organizuje město Klatovy. S klatovskou mládeží i dospělými jsme strávili červnový den, kdy jsme byli
společně tzv. „na jedné lodi“.
Pro veřejnost jsme připravili různé praktické aktivity jako nácvik oblékání triček pomocí speciálně
upravených rukavic, které mají sešité prsty tak, aby simulovaly zhoršenou motoriku horních končetin
u lidí po úraze nebo s vrozenými vadami pohyblivosti. Seznamovali jsme s řízení elektrického vozíku a
připravili pro všechny shromážděné slalom mezi kužely.
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Kromě naší organizace si program připravilo i několik dalších organizací. Například místní oblastní
charita nebo organizace pro zrakově handicapované. Charita si připravila podobný slalom ale na
mechanických vozících, což na dlažebních kostkách a sklonu byl pro mnoho z odvážlivců nesplnitelný
úkol. Nicméně velmi dobře si tak mohli vyzkoušet, jak složité to někteří vozíčkáři mají, i díky tomu, že
právě dlažební kostky jsou pro vozíčkáře jeden z nejtěžších povrchů.

Festival sportu
V červnu nás návštěvníci 3. kulturního Festivalu sportu Nadace sportující mládeže, konaném
v plzeňském obchodním domě Plaza a přilehlém parku, mohli potkat ve stánku organizace LENOX, kde
jsme představili florbalové umění vozíčkářů z SK Indians Plzeň v krátkých zápasech, soutěžích a
prezentovali jsme organizaci jako takovou. Akci jsme mohli zrealizovat i díky partnerství Asociace
Octopus. Opět jsme se zde snažili o nabourání komunikačních bariér, které mezi lidmi přetrvávají.
Obecenstvu jsme nabídli ke zhlédnutí simulační zápasy a zapůjčili jsme k vyzkoušení jízdy elektrické
vozíky. Festival cílí především na mladé lidi a děti, kteří většinou sportují nebo mají zájem se dozvědět
o nových pohybových aktivitách včetně těch, které jsou uzpůsobené pro handicapované. V průběhu
festivalu lidé mohli projít až 50 stanovišť s nejrůznějšími sporty a pobavit se při poslechu hudební
produkce.

VI. Zaměstnávání
V rámci udržitelnosti chodu organizace a vzhledem k tomu, že řízení organizace je náročnou
záležitostí má náš spolek v úmyslu v nadcházejícím roce 2017 zaměstnat na poloviční pracovní úvazek
osobu se zdravotním postižením na pozici administrativního pracovníka. Už v současnosti spolek
poskytuje pracovní uplatnění předsedovi organizace. S asistenty máme uzavřeny dohody o provedení
práce. Působí u nás také několik dobrovolníků, kteří nám věnují svůj čas a pomoc zdarma.

VII. Partneři
Uplynulý rok jsme mohli vyplnit kulturními, vzdělávacími a propagačními programy, které zajistili
činnost naší organizace a povoz sportovního klubu. Veškeré tyto programy by se ale jen stěží konali
bez finančního zapojení našich partnerů a sponzorů, kteří nás celoročně věrně provázejí, aby nás
v našich aktivitách podporovali. Patří jim proto naše uznání a velké poděkování. O naše fungování se
zasloužili právě tyto subjekty:
Greiner aerospace CZ spol., s.r.o., A L F A S O F T W A R E, s.r.o., Kovodružstvo, výrobní družstvo
Strážov, Pavlína Stoklásková - Oční optika, Centrum laboratorní medicíny - BioLab s.r.o., IMPORTO
DRIVE s.r.o., Šumavské zahrady s.r.o., STK Klatovy s.r.o., ESIO s.r.o., ČSOB a.s. Západní Čechy,
Aerotech Czech, s.r.o., Copy Robotix print nad copy, Dragon Press tiskárna Klatovy, Klatovský deník,
Městské kulturní středisko Klatovy, Rádio KISS PROTON
a dále děkujeme spřátelené Asociaci Octopus, která organizuje EWH kemp.

VIII. Poděkování
Děkujeme všem sponzorům a podporovatelům. Děkujeme rovněž všem spoluhráčům za předvedené
výkony v uplynulé hrací sezoně 2016. Děkujeme také našim drahým kamarádům, asistentům a
dobrovolníkům za pomoc a podporu našeho klubu. Děkujeme i našim trenérům Ivě Drugdové a
Zdeňkovi Špererovi za trpělivost a vedení našeho týmu. A v neposlední řadě si poděkování zaslouží
našim osobním asistentům a také fanouškům a příznivcům.
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Výhled na rok 2017
V současné době dokončujeme přípravu náborové kampaně, jejímž cílem je oslovit především osoby
s tělesným handicapem a nabídnout jim sportovní aktivity, kterým se mohou věnovat. Uvažujeme o
rozšíření sportovního zaměření naší organizace a o organizování dalších sportů vhodných pro
zdravotně postižené osoby. Kromě florbalu na elektrických vozících sledujeme zvýšenou poptávku po
sportu zvaném boccia. Jde o hru podobnou pétanque. Součástí náborové kampaně bude i oslovení
jiných organizací pro handicapované, které sdružují podobnou cílovou skupinu, které se věnuje i naše
organizace. Chystáme také sbírkové projekty a hodláme pokračovat v projektech zavedených. Sbírkové
projekty budou mít za cíl získání finančních prostředků za účelem získání klubového automobilu. Jeho
koupě velmi usnadní celou logistiku klubových akcí a umožní i navýšení hráčské základny. Rádi bychom
spustili edukační projekt „sport a život s handicapem“, se kterým bychom rádi oslovili školy. Plánujeme
pokračovat v účasti na české ligové úrovni a v našem výhledu figuruje minimálně jeden turnaj
mezinárodní.

Kontaktní údaje
Název:

LENOX z. s.

Sídlo:

Žlutická 1660/66, 323 00 Plzeň

IČO:

227 58 518

Tel.:

776 798 887

E-mail:

lukas.kroupa@lenoxos.cz

Web:

www.lenoxos.cz
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Kontaktní údaje
Název:

LENOX z. s.

Sídlo:

Žlutická 1660/66, 323 00 Plzeň

IČO:

227 58 518

Tel.:

776 798 887

E-mail:

lukas.kroupa@lenoxos.cz

Web:

www.lenoxos.cz

Facebook:

https://www.facebook.com/skindians/
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