Výroční zpráva spolku Bikeheart z. s. za rok
2020 COVID
Spolek Bikeheart z. s. byl založen dne 22. srpna 2018 třemi zakládajícími členy.
V čele s předsedkyní spolku Vendulou Mirošovskou má v současné době 55
členů, z toho 5 ve věku do 26 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. Vlivem vládních opatření proti šíření viru COVID-19 jsme společné
vyjížďky v měsíci březen a duben museli zrušit. Místo toho jsme publikovali
trasy k individuálním tréninkům, tzv. stopovačky. Od května jsme opět spustili
pravidelné nedělní MTB vyjížďky, pondělní silniční vyjížďky, úterní MTB
vyjížďky pro pokročilé cyklisty, středeční MTB vyjížďky pro středně pokročilé
cyklisty, čtvrteční MTB vyjížďky pro začátečníky a sobotní MTB vyjížďky pro
ženy. V červnu jsme přidali úterní vyjížďky pro seniory. Účast na vyjížďce není
nijak omezena věkem, pohlavím (zákaz účasti mužů neplatí ani na vyjížďkách
pro ženy), 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. Pro seniory jsou všechny vyjížďky
zdarma bez ohledu na členství. Členové se podílejí na tvorbě programu,
účastní se workshopů a školení a dále doplňují činnost skupiny.

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.

ODLOŽENO KVŮLI COVIDU
V květnu jsme chtěli uspořádat 3denní soustředění v Ostromeči, které mělo
být zaměřené na zlepšení techniky jízdy v terénu. Vzhledem k zákazu
poskytování ubytovacích služeb jsme museli soustředění zrušit.
Dětský cyklo den
V rámci propagace cyklistiky jako sportu pro všechny jsme poslední
květnový den věnovali dětem. Během celého dne probíhaly ve Škoda sport
parku v Doudlevcích projížďky, tréninky techniky, závody i kurzy první
pomoci pro děti a rodiče.
Kurz první pomoci
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 říjnu
připravili v pořadí již 5. kurz první pomoci (nejen) pro cyklisty. Ten byl
bohužel kvůli proticovidovým opatřením zrušen.

Dobročinné akce
Březenový zákaz hromadných akcí jsme se snažili využít ku prospěchu všech
– vyhlásili jsme výzvu Udělej v lese pořádek a individuálně jsme se vrhli do
sběru odpadků v přírodě, kterou tak rádi objevujeme ze sedla kola.

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 2020 jsme zveřejnili 22 článků.

Projekt Centrum cyklistiky – srpen otevření
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, jsme cítili 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. Za pouhých 8 měsíců jsme díky
obrovskému nasazení členů spolku i vstřícnosti řemeslníku zvládli
zrekonstruovat první etapu Centra cyklistiky. Náš plán vytvořit v Plzni místo,
které bude sloužit jako kompletně vybavené zázemí pro cyklistickou
veřejnost, místo konání sportovních, vzdělávacích i společenských akcí se
začal naplňovat. Umístění Centra cyklistiky ve Štruncových sadech se jeví jako
nejvhodnější vzhledem k výchozímu rozcestníku cyklotras Plzeňského kraje.
K slavnostnímu otevření v září 2020 by nemohlo dojít bez finanční podpory
Plzeňského Prazdroje, Plzeňského kraje, města Plzně a individuálních dárců,
kteří na rekonstrukci přispěli prostřednictvím crowdfundingové platformy
HitHit.
Nefinanční, ovšem velmi významnou podporu projevili architekti ze studia
Kamil Mrva Architects, kteří celý projekt i autorský dozor poskytli zcela
zdarma.

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.

