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Poslání
Naším posláním je rozvíjet kolečkové bruslení v Ústeckém kraji, vést děti a dospělé
k radosti z pohybu a budovat komunitu se zájmem o tento sport. Klademe důraz na
výuku, ve které kromě bruslení seznamujeme účastníky kroužků a kurzů s pravidly
dopravního provozu a bezpečném chování na ulicích a cyklostezkách, zároveň
zprostředkováváme vzdělání v oblasti první pomoci a fungování záchranných složek a
zdravého životního stylu.

Kdo jsme
Jsme profesionální sportovní spolek působící v Ústeckém kraji. Věnujeme se rozvoji
kolečkového bruslení formou výuky bruslařských dovedností, technik a poradenství
v oblasti kolečkového bruslení. Již několik let s úspěchem pořádáme kroužky
kolečkového bruslení, soukromé akce, exhibice a především příměstské tábory. Většina
našich členů jsou certifikovaní instruktoři kolečkového bruslení, předseda spolku je
zároveň trenérem III. třídy a jediným ambasadorem společnosti K2 v České Republice.

Přehled činností za rok 2018
Spolek v roce 2018 vyvíjel aktivity v následujících oblastech:
-

Kroužky na školách

-

Rychlobruslařský závodní tým

-

Příměstské tábory

-

Obchod

-

Spolupráce se ZŠ Neštěmická a projekt Bruslíme v Ústí
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Kroužky na školách
Kroužky kolečkového bruslení pořádáme celoročně na našich partnerských školách.
Těmito školami jsou ZŠ Elišky Krásnohorské a ZŠ Neštěmická.
Na kroužcích máme šedesát dětí ve věku od šesti až do třinácti let. Během kroužků se
děti učí základům kolečkového bruslení, správné bruslařské postoje, bruslařkou etiku.
Pokročilejší bruslaři se zlepšují na kroužcích speed bruslení.

Příměstské tábory
Během července a srpna 2018 spolek realizoval celkem 12 běhů příměstských táborů,
z toho 9 týdnů proběhlo v Ústí nad Labem, 1 týden v Děčíně, 1 týden v Dubí u Teplic a 1
týden v Chlumci. Celkem se tak v roce 2018 zúčastnilo našich letních příměstských
táborů více než 510 dětí.
V rámci táborů si osvojili základní a rozšiřující bruslařské techniky a další pohybové
aktivity bez bruslí.
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Obchod
Dne 12.11.2018 jsme, díky předsedovi spolku a jedinému ambasadorovi společnosti K2
pro ČR – Ondřeji Thorovi, otevřeli obchod, servisní místo a půjčovnu kolečkových bruslí.
Jedná se o první obchod zaměřený čistě na vybavení pro bruslení (lední, kolečkové,
sněžné).
Výhodou obchodu je možnost si vyzkoušet nebo půjčit vybavení ještě před jeho
zakoupením a zjistit tak, jaké vybavení je pro zákazníka nejlepší a jaké mu vyhovuje.
Napsali o nás: http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-labem/94435-obrazem-zanadrazinabizi-novou-sluzbu-prodejnu-a-pujcovnu-in-line-brusli?fbclid=IwAR3ubsB1ZjUbWxbRVOR-LyZWVZEBt-mVPrBWxLeTbBQoxXoQsKq2pN0QY4
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Spolupráce se ZŠ Neštěmická
Již od 16. 11. 2017 jsme navázali spolupráci se ZŠ Neštěmická, která zakoupila pro své
žáky 33 kompletů kolečkových bruslí (kolečkové brusle, helma, chrániče).
Po vzájemné dohodě se kolečkové bruslení stává součástí tělesné výchovy na druhém
stupni.
Výuku bude zajišťovat Ondřej Thor –
instruktor kolečkového bruslení a trenér
III. třídy.
Vyvrcholením spolupráce byla v roce
2018 akce „Bruslíme v Ústí“, která měla
přivést na stezky všechny nadšence
kolečkového bruslení.

Napsali o nás: http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-labem/61958-obrazem-akcebruslime-v-usti-prilakala-desitky-in-line-bruslaru

Halové veřejné bruslení
V roce 2018 jsme začali pořádat halové veřejné bruslení, které bylo dostupné všem
zájemcům o kolečkové bruslení.
Tato aktivita doplnila naše kroužky zejména tím, že se výuky bruslení mohli zúčastnit i
dospělí.
Videoreportáž: https://www.youtube.com/watch?v=-7d3d819ycg
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Organizační struktura
Orgány spolku:
Valná hromada
Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada složená ze všech členů spolku.

Výkonný výbor
Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor.
V roce 2018 měl tři členy:
Ondřeje Thora - předsedu
Tomáše Krejčího – místopředsedu
Dagmar Bergrovou – revizorku.
Předseda spolku
Předseda spolku je jeho statutárním orgánem a v roce 2018 ji zastával Ondřej Thor.

Manažerský tým spolku
Ondřej Thor – předseda spolku, vedoucí obchodu.
Marta Křížová – koordinátorka kroužků
(od 9/2018 nahradila ve funkci Veroniku Kučerovou)
Lenka Melichová – koordinátorka příměstských táborů
(od 9/2018 nahradila ve funkci Tomáše Vršínského)
Tomáš Krejčí – konzultant, finanční zdroje

Externí spolupracovníci a dobrovolníci:
Jan Novák - supervizor spolku
Tomáš Hart - konzultant na grafiku a brand spolku
Jana Tyralíková - účetní Spolku

Partneři:
Hlavní partner
- Společnost K2-Inline
- Společnost MONZAS, spol. s r.o.
Další partneři
- Dobrovolnické centrum, z.s.
- Sport Inline
- Dům dětí a mládeže a ZpDVPP, Ústí nad Labem, p.o.
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Finanční zpráva za rok 2018
Rozvaha za rok 2018

v tis. Kč

AKTIVA

k 1.1.2018

k 31.12.2018

0
68

0
155

Poskytnuté provozní zálohy

1

1

Pohledávky za účastníky sdružení

0

34

Pokladna

5

110

60

9

2

1

68

155

A. Dlouhodobý majetek
B. Krátkodobý majetek

Bankovní účty
Náklady příštích období

ÚHRN AKTIV
PASIVA
A. Vlastní zdroje

k 1.1.2018

k 31.12.2018

67

153

Dodavatelé

67
1
1

86
67
2
2

ÚHRN PASIV

68

155

X

Účet výsledku hospodáření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
B. Cizí zdroje

Výsledovka za rok 2018

v tis. Kč

Náklady
186

Spotřeba materiálu
Prodané zboží

16

Ostatní služby

913

Kursové ztráty

2
22

Jiné ostatní náklady

Náklady celkem

1139

Výnosy

v tis. Kč
178

Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží

41

Přijaté příspěvky (dary)

893
113

Přijaté členské příspěvky

Výnosy celkem

1225

Výsledek hospodaření (zisk)

86
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Výhled do budoucna
Kroužky kolečkového bruslení
V následujícím období plánujeme rozvíjet kroužkovou činnost v zájmovém i
výkonnostním kolečkovém bruslení na ústeckých základních školách v kategoriích
začátečníci a pokročilí bruslaři. Zároveň budeme rozvíjet závodní týmy rychlobruslení a
freestyle bruslení. Protože víme, že pohyb je důležitý, rozšíříme kroužky také o fit
kroužek, ve kterém se budeme postupně zaměřovat na zvyšování fyzické kondice a
vytrvalosti bez bruslí. Zimní sezónu plánujeme obohatit také o kroužek ledního bruslení,
který v nabídce aktivit v Ústí nad Labem celkově chybí.

Příměstské tábory
V tomto roce (2019) plánujeme 8 týdnů příměstských táborů s kapacitou 200 dětí.
Během příměstských táborů udělají naši instruktoři se začátečníky první krůčky, které
budeme stále zlepšovat, s pokročilými budeme pilovat techniku a přidávat nové
bruslařské prvky. Oproti ostatním táborům a minulým rokům s námi děti zažijí exkurzi na
hasičskou a zdravotnickou záchrannou stanici, projdou kurzem první pomoci, seznámí se
s pravidly dopravního provozu a značením, a díky Dobrovolnickému centru si vyzkouší,
jak sami mohou přiložit ruku k udržitelnému rozvoji. Třešničkou na dortu pak budou
motivační setkání s úspěšnými sportovci a sportovkyněmi nejen z Ústeckého kraje.

Obchod, servisní místo a půjčovna
I v následujícím roce budeme k dispozici všem bruslařům a bruslařkám, kteří potřebují
zakoupit či vypůjčit vybavení, nebo dát své současné vybavení k servisu. Před zimní
sezónou v roce 2019 plánujeme rozšířit půjčovnu ledních bruslí o nové páry a připravit
tak lepší servis pro lední bruslaře. Obchod budeme zároveň obohacovat o prvky zdravé
výživy a životního stylu, který vychází z naší filozofie spolku.

Další aktivity
Chceme rozvinout další služby a aktivity, které doplní naši filosofii. Mezi tyto aktivity
patří např.:
Sportovní soustředění
Pro naše závodní týmy, ale i pro děti z kroužků plánujeme připravit pravidelná
soustředění, která dětem pomohou rozvíjet dovednosti v oblasti bruslení, ale také
pohybu a zdravé výživy. Stejně tak soustředění může pomoci dětem vzájemně se lépe
poznat.
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Soutěže a závody pro děti
Rádi bychom posunuli kolečkové bruslení blíže ke školám a rádi bychom ho zapojili
(stejně jako se nám to podařilo na ZŠ Neštěmická) do výuky tělesné výchovy. Proto
plánujeme vytvořit závody v kolečkovém bruslení pro všechny věkové kategorie na
základních školách.
Programy o zdravém životním stylu
Naším cílem je nejen rozvíjet dovednosti dětí ve sportovní rovině, ale také to, co jde
ruku v ruce s běžným životem – zdravý životní styl. Chystáme proto také aktivity
zaměřené právě na výživu. Aktivitami budou přednášky, nabídka programů pro školy
apod.
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Kontakt:
Spolek InlineSkating.cz
IČ: 22607137
Sídlo:
Koněvova 18, Ústí nad Labem 400 01
Kontaktní místo:
Přístavní 3591/3, Ústí nad Labem 400 01
č. účtu: 2300278169/2010
www.inlineskating.cz
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