Výroční zpráva spolku Bikeheart z. s. za rok 2019
Spolek Bikeheart z. s. byl založen dne 22. srpna 2018 třemi zakládajícími členy.
V čele s předsedkyní spolku Vendulou Mirošovskou má v současné době 39
členů, z toho 4 ve věku do 23 let.
Spolek Bikeheart je neziskovou organizací, jejímž posláním je šířit vášeň pro
sport, zejména cyklistiku, mezi širokou veřejnost a přispívat tak ke zdravému
životnímu stylu dětí, mládeže i dospělých. Nástrojem jsou organizované cyklo
vyjížďky, kompenzační cvičení a vzdělávací akce pro všechny věkové
kategorie.
Cílem je cyklistiku zpřístupnit co nejširší veřejnosti a přispět ke zlepšení
fyzické i psychické kondice, jízdních dovedností, a tedy i k vyšší ohleduplnosti
mezi cyklisty a ostatními účastníky provozu. Vyjížďky probíhají celoročně po
celém Plzeňském kraji.
Veškeré informace týkající se účelu a činnosti spolku Bikeheart z. s., důležité
kontakty a také informace pro účastníky námi pořádaných akcí jsou k
dispozici na webových stránkách www.bikeheart.cz.

Organizované vyjížďky
Celoroční aktivitou našeho spolku je vedení a organizace MTB a silničních
vyjížděk s trasérem. Vyjížďky probíhají celoročně pravidelně každý týden
v neděli, od března jsme přidali sobotní vyjížďky pro ženy, v srpnu přibyly
pondělní silniční vyjížďky, úterní a čtvrteční odpolední MTB vyjížďky. Účast na
vyjížďce není nijak omezena věkem, pohlavím, národností ani rasovou
příslušností. Členové spolku mají účast na vyjížďce zcela zdarma, nečlenové
mají účast na první vyjížďce zdarma, následně platí symbolický poplatek 50
Kč. Členové se podílejí na tvorbě programu, účastní se workshopů a školení
a dále doplňují činnost skupiny.
V březnu jsme uspořádali první 3denní soustředění v Ostromeči, které bylo
zaměřené na zlepšení techniky jízdy v terénu. V červnu jsme se 3 dny věnovali
tréninku jízdy na trailech v Jizerských horách pod vedením Terezy Votavové,
bývalé reprezentantky ČR ve fourcrossu.
Všichni účastníci vyjížděk musí být vybaveni přilbou a dodržovat pravidla
silničního provozu. Jízda ve skupině vyžaduje i ohleduplné chování k ostatním
účastníkům vyjížďky.
Mimo hlavní cyklistickou sezónu probíhají 1x týdně tréninky v tělocvičně, tzv.
kompenzační cvičení.

Vzdělávací činnost
Cyklistika má mnoho podob a disciplín. V rámci vzdělávací činnosti jsme
uspořádali 3 přednášky profesionálních cyklistů se zajímavými příběhy. První
proběhla hned v lednu a týkala se příběhu Michala Kosíka –
handicapovaného bikera, který se na svém speciálně upraveném čtyřkolém
biku vydal do Kanady. Druhá přednáška byla v režii Terezy Votavové, která
reprezentovala Českou republiku v disciplíně Fourcross. Tématem její
přednášky byl Biking v Africe. Třetí přednášku si připravil Honza Tománek,
český paralympionik a dvojnásobný Mistr Světa v 70.3 Ironmanu.
Uvědomujeme si riziko zranění při sportu a potřebu umět si v krizové situaci
poradit. Proto jsme pro členy spolku i zájemce z řad veřejnosti v listopadu
uspořádali v pořadí již třetí kurz první pomoci (nejen) pro cyklisty. Kurz vedl
zkušený záchranář ze ZZS Plzeňského kraje.

Dobročinné akce
Cyklisté mají dobré srdce. To se ukázalo během 2 charitativních cyklobazárků,
které jsme pořádali v květnu a listopadu. Díky prodeji darovaného nového i
použitého cyklo vybavení jsme pro kardiologické pacienty Dětské kliniky FN
Plzeň získali celkem 18 520 Kč.

Informační činnost
Významnou součástí činnosti spolku Bikeheart je publikace článků s tipy na
cyklo výlety a výběr vhodného sportovního vybavení.
Hlavním cílem je sdílet trasy vhodné pro krátké, celodenní i několikadenní
výlet s veřejností z celé České republiky, propagovat zajímavé turistické
destinace, poradit s výběrem vhodného cyklistického vybavení, aby byla jízda
na kole radost.
Za rok 2019 jsme zveřejnili 16 článků.

Projekt Centrum cyklistiky
Díky neustále rostoucí popularitě cyklistiky jako rekreačního sportu, který je
vhodný pro všechny věkové kategorie, šetrný k pohybovému aparátu, a tudíž
vhodný i pro lidi se zdravotním handicapem, cítíme potřebu vytvořit zázemí
pro cyklisty. Takzvaná Centra cyklistiky jsou rozšířená po celém světě a skvěle
fungují pro vytváření komunity lidí se společným zájmem ve městech. I když
se cyklistika řadí mezi individuální sporty, cyklisté se chtějí přátelit a sdílet své
zkušenosti s ostatními cyklisty. Po více než rok trvajícím jednání s TJ Sokol

Plzeň 1 o možnosti pronájmu bývalého kuželníku ve Štruncových sadech,
který řadu let chátrá, jsme v prosinci podepsali nájemní smlouvu k objektu.
Objekt o celkové rozloze cca 400 m2 je nyní v havarijním stavu. Rozhodli jsme
se budovu z roku 1935 postupně zrekonstruovat a vytvořit v Plzni místo, které
bude sloužit jako kompletně vybavené zázemí pro cyklistickou veřejnost,
místo konání sportovních, vzdělávacích i společenských akcí. Umístění Centra
cyklistiky ve Štruncových sadech se jeví jako nejvhodnější vzhledem
k výchozímu rozcestníku cyklotras Plzeňského kraje. Projekt rekonstrukce je
rozdělen do 3 etap. První část objektu bude zrekonstruovaná do 12 měsíců
od podpisu smlouvy, druhá část objektu do prosince 2023 a celý projekt
rekonstrukce bude dokončen nejpozději do prosince 2026.
Na rekonstrukci se budou podílet v rámci dobrovolnictví členové spolku,
odborné stavební práce budou zajišťovat najatí řemeslníci. Odhahované
náklady na rekonstrukci jsou 8,9 mil. Kč. Financování rekonstrukce bude
zajištěno z finančních darů, grantů, dotací, vlastních zdrojů předsedkyně
spolku a později i z vedlejší činnosti spolku v rámci provozování Centra
cyklistiky. Ke konci roku 2019 máme přislíbený grant ve výši 500 000 Kč
z grantového programu Prazdroj lidem.

Hospodaření spolku
Spolek vede účetnictví dle platného ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. Účetní
období spolu se shoduje s rokem kalendářním. Hlavní činností spolku dle
klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) jsou sportovní činnosti (9319).
Účetní závěrka, kterou tvoří přehled o majetku a závazcích a přehled o
příjmech a výdajích je přílohou této výroční zprávy.

Závěrem pár právních informací
Jsme spolek Bikeheart z. s. se sídlem Božkovská 863/53, Plzeň 301 00
IČ: 07336608. Spolek je zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, oddíl L, vložka 9000 od 22. srpna 2018. Můžete nás
kontaktovat na e-mailu info@bikeheart.cz. Statutárním orgánem spolku je
předsedkyně Vendula Mirošovská, nejvyšší orgánem spolku je výbor spolku.

