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VZDĚLÁVÁNÍ

SLUŽBY

ZAMĚSTNÁVÁNÍ
nejen pro osoby s pohybovým omezením

Powerchair 
Hockey

Jediný akční sport 
na elektrickém vozíku 

v ČR.

Každý rok v Klatovech a 
vždycky našlapáno.

Vozíčkář nezvládne všechno 
sám. Pomáhejte.

Přijďte, bavte se 
a podpořte dobrou věc.

Ples 
handicapovaných

Asistent na zkoušku
a 

v praxi

Pomáháme 
smíchem

info@lenoxos.cz
www.lenoxos.cz





NÁPLŇ ORGANIZACE

Zajištění fungování sportovního klubu, jehož hlavní činností je Powerchair Hockey. 

Zajistit finance pro fungování organizačních složek spolku i sportovního klubu.  

Přispívat k rozvoji Powerchair Hockey na území České republiky.  

Přispívat k propagaci sportu zdravotně postižených.  

Pořádat a účastnit se společenských i sportovních akcí za účelem integrace zdravotně 
postižených osob.  

ZZapojit zdravotně postižené osoby do fungování spolku a umožnit jim vlastní 
seberealizaci, osobní rozvoj a vzdělávání v neziskovém sektoru.  

Podporovat zapojení členů do dalších sportů vhodných pro zdravotně postižené osoby.  

Pořádat sportovní soustředění a turnaje.  

Přispět k odstraňování fyzických bariér ve společnosti.  

ZZabezpečovat 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 Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v 
místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou 
činností. 
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3.3.HISTORIE

První myšlenky na možný vznik 
nového klubu v západočeské 
metropoli. Ve sportovní hale 
TTJ Lokomotiva se pro veřejnost 
uskutečnilo exhibiční utkání dvou 
týmů složených z hráčů Tigers 
Janské Lázně a Cavaliers Praha. V 
závěru roku se konalo první 
soustředění týmu SK Indians Plzeň v 
Praze spolu s týmem Cavaliers 
PrPraha a došlo k navázání spolupráce 
s Asociací Octopus.

Tento rok nás připravil o báječného 
člověka, kamaráda, spoluhráče a 
kapitána týmu SK Indians Plzeň 
Petra Sulanského, který krátce 
bojoval s těžkou nemocí. Konalo se 
první, dnes už tradiční představení 
Na Stojáka v Klatovech. V rámci 
tohtohoto představení proběhla 
premiéra námi natočeného 
dokumentu o Electric Wheelchair 
Hockey – „Hokej pro ty, co nebruslí“.  
V průběhu realizace projektu 
Pomáháme smíchem se uskutečnilo 
několik besed na základních a 
sstředních školách. Byli jsme účastni 
osvětové akce Den na jedné lodi 
pořádané městem Klatovy. 
Soustředění obnovené reprezentace 
za účasti Michala Engeho, Lukáše 
Kroupy a Jan Vaňka. Druhý ligový 
turnaj v Plzni nově pod názvem 
MMemoriál Petra Sulanského. Obhájili 
jsme ligový bronz. 

Oficiální založení LENOX o.s. a 
SSK Indians Plzeň. Historicky první 
vítězný soutěžní zápas nad týmem 
Janských Lázní (5:1). Přihlásili jsme se 
do projektu Pomáháme smíchem. 
Účast hráčů SK Indians Plzeň a 
našich dobrovolníků na EWH Kempu 
v Buňkově u Přelouče pořádaného 
AsociacíAsociací Octopus. 8. místo na 
mezinárodním turnaji Join the 
Game. První ligový turnaj v Plzni pod 
názvem LENOX CUP. Celkové 3. místo 
v lize. 

První polovina roku se nesla v přá-
telském klání tří týmů New Cavaliers 
Praha, Jaguars Praha a Indians 
Plzeň. Natáčeli jsme dokument s 
názvem Život na kolečkách v rámci 
projektu Pomáháme smíchem II, 
který se promítal během druhého 
rročníku představení Na Stojáka v 
Klatovech. Při účasti na Mini Prague 
Cupu jsme obsadili 3. místo. Na 4. 
ročníku EWH kempu bylo přítomno 
sedm hráčů Indians Plzeň z 
celkových šestnácti. Poprvé v historii 
byl střelen gól z pozice brankáře, a to 
LLukášem Kroupou (hráč SK Indians 
Plzeň). V konečné tabulce EWH ligy 
jsme skončili na 2. místě. 
Nejužitečnějším hráčem T-stick se 
stala naše Jitka Kodadová. 
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Pořad Na Stojáka se stává v 
Klatovech indiánskou tradicí. 
Prezentovali jsme se na Festivalu 
sportu v Plzni. Na Prague 
Powerchair Open jsme zabodovali 6. 
místem ve vyrovnané bilanci 3 
proher a 3 výher. V listopadu jsme 
uspouspořádali za finanční podpory 
města Klatovy a Plzeňského kraje 
premiérový Ples handicapovaných. 
V závěru kalendářního roku jsme 
pořádali 3. ročník Memoriálu Petra 
Sulanského. Došlo k navázání 
spolupráce s Pedagogickou fakultou 
Západočeské univerzity v Plzni. 
Právě díky této spolupráci byl 
realizován první ročník projektu 
AsiAsistent na zkoušku za podpory 
Nadace ČEZ a Městského obvodu 
Plzeň 1.  

Ve třetím únorovém kole české EWH 
ligy jsme se poprvé v historii radovali 
z vítězství nad „Kavalíry“ v poměru 
6:1. V lize jsme pak skončili třetí. Již 
po čtvrté jsme pořádali benefiční 
show Na Stojáka. Naše organizace se 
zapojila do projektu,
pprostřednictvím portálu GIVT.cz – 
Klikni a pomáhej, ve kterém mohou 
zákazníci svým nákupem na 
internetu přispět částí své útraty ve 
prospěch neziskových organizací a 
sportovních klubů. Opětovně jsme se 
zúčastnili Festivalu sportu v Plzni. 
AbAbsolvovali jsme letní EWH kemp, 
kde jsme nacvičovali herní situace a 
zlepšovali herní techniku i taktiku 
pod vedením trenérky Ivy Drugdové 
a později pod vedením trenéra 
Zdeňka Šperera. V srpnu nás náhle 
opustil náš kamarád a výborný hráč 
FilipFilip Jakeš. Na jeho počest byl 
plzeňský ligový turnaj přejmenován 
na Memoriál Petra Sulanského a 
Filipa Jakeše. Se starým rokem jsme 
se rozloučili v Praze na předvánoční 
schůzi valné hromady, abychom 
následující den sehráli přátelské 
zzápasy s bratrskými týmy „Kavalírů“ 
a „Draků“. 
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MANAGEMENT ORGANIZACE  

PARTNEŘI

Finanční dary

10.10.

11.11.

Pohostinství Svrčovec
7 809 Kč 
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Grantová a dotační podpora



Sponzoring

Mediální podpora

Materiální podpora

Organizační podpora

Finanční podpora celkem:   793 098 Kč
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ÚČETNÍ DOKUMENTY / HOSPODAŘENÍ12.12.
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KONTAKT

LENOX z.s. 

    Sídlo:  Klatovská třída 1460/83 
        301 00 Plzeň, Jižní Předměstí 

    IČO:    227 58 518 

    Web:   www.lenoxos.cz 
    Email:  info@lenoxos.cz
        Tel.:   + 420 776 798 887

Děkujeme za vaši přízeň
v roce 2019

13.13.


