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Předmluva

	 Vážení	 členové,	 příznivci	 a	 přátelé,	 již	 druhým	 ro-
kem	 se	 nám	 daří	 podporovat	 zdravé	 pohybové	 aktivity	 ze-
jména	 dětí,	 ale	 i	 seniorů	 a	 dospělých	 v	 Poděbradech	 a	 blíz-
kém	 okolí.	 V	 tomto	 roce	 se	 nám	 výrazně	 rozrostla	 členská	
základna,	 zvláště	 díky	 naším	 dětským	 členům	 a	 také	 seniorům.	

V	roce	2015		se	nám	povedlo	několik	významných	projektů	či	akcí:

	 Určitě	 jsem	rádi	za	realizaci	workoutového	hřiště	na	Ostende,	
jehož	 projekt	 jsme	 předkládali	 městu	 Poděbrady	 již	 v	 roce	 2014.		
Poděkování	 tedy	 patří	 jak	 městu	 Poděbrady,	 tak	 i	 naším	 work-
outistům,	 kteří	 se	 aktivně	 domáhali	 dokončení	 projektu.
 
	 Další	 povedená	 akce	 v	 tomto	 roce	 byl	 příměstský	 tábor	
s	 názvem	 Vlastnosti	 sportovce,	 kde	 si	 děti	 aktivně	 vyzkoušely	
sporty	jako	horolezení,	judo,	dračí	lodě,	cyklistika	a	mnoho	dalšího.	
Poptávka	 míst	 na	 náš	 tábor	 výrazně	 převyšovala	 nabídku,	 pro-
to	 budeme	 v	 dalším	 roce	 uvažovat	 o	 více	 turnusech	 tábora.

	 Velkou	radost	máme	z	realizace	kroužku	„Přípravka	juda	pro	děti	od	
6	do	10	let“.	Judo	pro	děti	v	Poděbradech	i	blízkém	okolí	úplně	chybělo,	
proto	jsme	zvlášť	rádi,	že	se	nám	podařilo	sehnat	kvalitní	trenéry	a	toto	
bojové	umění	umožnit	dětem	z	blízkého	okolí.	Že	je	o	judo	z	řad	dětí	a	
rodičů	velký	zájem	nasvědčuje	i	poptávka	po	tomto	sportovním	kroužku.

	 Stejně	 jako	 kroužek	 Judo,	 je	 velice	 oblíbené	 i	 „Lezení	 pro	
děti“	na	boulderovací	stěně.	Podařilo		se	nám	díky	dotaci	od	města	
nakoupit	 nové	 matrace	 pod	 boulder	 a	 tak	 je	 naše	 lezení	 zase	
o	něco	příjemnější.
	 V	 tomto	 roce	 jsme	 byli	 opět	 součástí	MaRSu	 –	 tedy	marato-
nu	 nejen	 pro	 osoby	 s	 roztroušenou	 sklerózou	 a	 velice	 si	 vážíme	
finančního	 příspěvku	 od	 nadačního	 fondu	 Impuls	 pro	 nákup	
pomůcek	na	cvičení	–	v	našem	případě	to	byly	pěnové	rehabilitační	válce.



	 V	neposlední	řadě	je	třeba	zmínit	stále	narůstající	počet	senio-
rů,	kteří	docházejí	na	naše	cvičební	lekce.	Prospěch	tohoto	cvičení	
je	evidentní	a	dokazuje	to	i	pravidelné	předvánoční	měření	tělesné-
ho	složení,	které	dopadlo	nad	očekávání	dobře.
 
	 Závěrem	bychom	chtěli	poděkovat	všem,	kteří	nám	s	realizací	
našich	projektů	pomáhají	–	velký	dík	patří	Centru	zdravého	pohybu,	
kde	máme	možnost	 naše	 aktivity	 provozovat	 a	 také	 úřadu	 práce,	
který	nám	díky	projektu	VPP	(OPLZZ)	financovaného	z	Evropského	
sociálního	 fondu	 pomohl	 vytvořit	 jedno	 pracovní	místo	 a	 tím	 naší	
práci	opět	zkvalitnit.	Děkujeme	samozřejmě	i	všem	dobrovolníkům,	
rodičům	a	trenérům,	kteří	nám	pomáhají.

Za	Válec,	spolek
Mgr.	Renata	Větrovská,	předseda

Kdo jsme: 

 Válec,	 spolek	 (VÁLení	 konEC)	 je	 nevládní	 nezisková	
organizace	 založená	 v	 roce	2013.	Hlavním	cílem	naší	 organizace	
je	 poskytovat	 obecně	 prospěšnou	 činnost	 v	 oblasti	 vzdělávání	 a	
výchovy	 a	 to	 hlavně	 v	 rámci	 sportovních	 a	 pohybových	 	 aktivit.	
Snažíme	 se	 	 podporovat,	 podněcovat	 a	 rozvíjet	 smysluplné		
a	 zdravé	 trávení	 volného	 času	 pro	 děti,	 mládež,	 seniory	 a	 jejich	
rodinné	příslušníky.

Naše cíle jsou: 

-	 Umožnit	dětem,	mládeži	a	jejich	rodinným	příslušníkům	a	
seniorům	se	neformálně	stýkat	za	účelem	rozvíjení	zdravého	
životního	stylu	zvláště	pak	pohybu	a	sportu.
-	 Umožnit	všem	-		dětem,	mládeži,	dospělým	i	seniorům	
provozovat	pohybovou	aktivitu	a	sport	–	bez	ohledu	na	to,	zda	je	
dítě	či	dospělý	pro	daný	sport	talentovaný
-	 Umožnit	pohyb	všem		-	přizpůsobit	pohybové	aktivity	a	sport	
dětem,	mládeži,		dospělým	a	seniorům,	kteří	mají	nějaké	pohybové	



a	zdravotní	problémy.
-	 Pomáhat	poznávat	a	rozvíjet	vlastní	schopnosti	v	souladu	
s	reálnými	možnostmi
-	 Poskytovat	prostor	pro	vzájemnou	pomoc	a	předávání	
zkušeností,	pozitivních	hodnot	a	postojů
-	 Podporovat	vznik	a	rozvoj	pozitivních	vztahů	k	ostatním	
jedincům
-	 Povzbuzovat	respektování	práv	a	svobody	druhých,	toleranci	
k	lidem	a	jejich	duchovním	hodnotám,	rozvíjet	multikulturní	toleranci
-	 Vytvářet	potřebu	projevovat	pozitivní	city	v	chování,	jednání	a	
v	prožívání	situací,	rozvíjet	vnímavost	a	citlivost	k	lidem,	k	prostředí	
i	k	přírodě
-	 Spolupracovat	s	jinými	sdruženími,	institucemi,	úřady	a	
organizacemi
-	 Odstraňovat	a	preventivně	působit	v	oblasti	psychických	
a	fyzických	defektů	a	návyků	získaných	současnou	společností

Co děláme:

-	 Jednodenní	nebo	vícedenní	akce	sprotovního	charakteru	pro	
děti,	mládež,	dospělé	i	seniory
-	 Pravidelné	specializované		kroužky	-	cvičení	pro	děti,	mládež,	
seniory	i	dospělé	zájemce	(cvičení	je	vedené	odborně	vyškoleným	
trenérem	či	fyzioterapeutem)
-	 občasné		vzdělávací	aktivity	pro	děti,	mládež,	dospělé	i	seniory	
zaměřené	na	rozvíjení	zdravého	životního	stylu	a	pohybu,	prevenci	
civilizačních	chorob

Jsme tu pro:

-	 děti	předškolního	věku
-	 děti	školního	věku,	mládež
-	 dospělé
-	 seniory
-	 osoby	se	speciálními	potřebami	bez	ohledu	na	věk



Strategický plán pro rok 2016

	 I	pro	následující	rok	chceme	udržet	stejné	principy	a	hodnoty.	
Nadále	budeme	aktivně	pomáhat	řídit	alespoň	kousek	volného	času	
našich	členů	a	směrovat	je	ke	zdravému	pohybu	a	celému	životnímu	
stylu.

Poslání a hodnoty:
 
	 Naším	posláním	 je	ukázat	 	dětem,	mládeži,	dospělým,	senio-
rům	 i	osobám	se	specifickými	potřebami,	že	cvičit	se	dá	zdravě	a	
s	rozumem	v	každém	věku,	že	pohyb	a	sport	není	jen	o	soutěžení	
a	závodech	talentovaných	jedinců,	ale	hlavně	o	radosti	z	pohybu	a	
dobrém	pocitu	v	jakémkoliv	těle.	

	 V	roce	2016	plánujeme	opět	příměstský	tábor	a	to	dva	turnusy,	
rozšíření	kroužku	juda	o	další	lekci	pro	začátečníky,	účast	na	
MaRSu	2016	a	další.

Aktivity v roce 2015

Jednorázové akce:

MaRS 2015

7.3. 2015

MaRS	 je	 24	 hodinový	 maraton,	 během	 kterého	 cvičí	 pacienti
s	 roztroušenou	 sklerózou.	 Jednotlivé	 týmy	 se	 střídají	 po	 hodině	
v	 posilovně	při	 štafetovém	cvičení.	Maraton	 iniciovali	 v	 roce	2012	
samotní	 pacienti,	 kteří	 cvičí	 spolu	 s	 rodinnými	 příslušníky,	 přáte-
li,	 fyzioterapeuty,	 lékaři	 a	 známými	 osobnostmi.	 Mottem	 MaRSu	
2015	byla	skládačka	(puzzle)	–	ke	cvičení	v	Praze	se	formou	štafety	
připojí	 jednotlivé	 regiony	 po	 celé	 republice,	 včetně	 Poděbrad.	
Spojení	zajistily	telemosty.
	 V	 Poděbradech	 jsme	 se	 o	 organizaci	 maratonu	 MARs		
postarali	my	-	spolek	Válec.	Zorganizovali	jsme	tříhodinové	cvičení	



nejen	pro	pacienty	s	roztroušenou	sklerózou		v	prostorách		Centra	
zdravého	pohybu	–	Fitness	Areně	v	sobotu	7.	3.	od	14	do	17	hodin.	
První	dvě	hodiny	se	vystřídali	na	různých	stanovištích	v	kruhovém	
tréninku,	který	doplnila	hodina	pilates	a	relaxace.	Ve	14	hodin	jsme	
se	přímo	z	tělocvičny	telemostem	propojili	s	centrálou	v	pražských	
Průhonicích,	kde	lidé	štafetově	cvičili	od	pátku	celých	24	hodin	bez	
přerušení.	Akci	 přišli	 letos	 do	Poděbrad	 podpořit	 i	 známí	 sportov-
ci	 jako	 MMA	 zápasník	 Miloš	 Petrášek	 či	 Dragon	 team	 Nymburk,	
nedávno	 vyhlášený	 nejúspěšnějším	 sportovním	 týmem	 Nymbur-
ska.	Maratonu	 na	 podporu	 lidí	 s	 roztroušenou	 sklerózou	 se	mohl	
zúčastnit	 každý,	 kdo	 má	 rád	 pohyb.	 Stejně	 jako	 v	 ostatních	
městech	bylo	vstupné	dobrovolné	a	šlo	na	nákup	rehabilitačních	po-
můcek	pro	pacienty.	Akci	MaRS	podpořilo	dotací	 ve	výši	2500	Kč	
město	Poděbrady.

Příměstský tábor – „Vlastnosti sportovce“

20. – 24. 7. 2015

	 Naším		tématem	r.	2015		byly	„Vlastnosti	sportovce“:		
nacvičovali	 jsme	s	dětmi	 tedy	sílu,	 rychlost,	 koordinaci,	 vytrvalost,	
ale	i	disciplínu,	týmového	ducha	a	další		důležité	vlastnosti,	které	by	
neměli	žádnému	sportovci	chybět.	

	 V	 rámci	 tábora	 jsme	 absolvovali	 výlet	 na	 velkou	 horolezec-
kou	stěnu,	na	dračí	lodě,	výlet	na	kole	po	stopách	vodní	elektrárny,	
hokejovou	 přípravu,	 bojové	 umění,	 jógu	 a	 relaxaci,	 ale	 i	 tvoření	
a		hraní	divadla.

Workout park

28.9. 2015

	 V	 roce	 2015	 jsem	 se	 dočkali	 slavnostního	 otevření	
workoutového	parku:	Projekt	street	workout	parku	včetně	rozpočtu,	
vizualizace	a	důvodu,	proč	posilovací	hřiště	vybudovat,	vypracovali	
poděbradští	workouteři	ve	spolupráci	s	naším	občanským	sdružením	



Válec,	radní	následně	návrh	vstřícně	schválili	a	město	projekt	zafi-
nancovalo.
	 Účel	 využití	 fitness	parku	objasnil	 předseda	komise	pro	sport	
a	 zdravý	 životní	 styl	 Radek	 Smejkal.	 „Jedná	 se	 o	 formu	 zdravé	
fyzické	aktivity.	 Její	 smysl	 spočívá	ve	cvičení	a	posilování	s	vlast-
ní	 vahou	 těla	 bez	 dodatečných	 závaží.	 Pomocí	 gum,	 TRX	 prvků,	
závěsných	 kruhů	 a	 přepínatelných	 závaží	 lze	 posilovat	 libovolnou	
svalovou	 partii,“	 řekl	 Smejkal	 a	 podotkl	 ještě,	 že	 tréninkový	 park	
bude	 pravidelně	 modernizován.	 „Plánujeme	 ho	 každý	 rok	 doplnit	
o	nářadí	a	rozšířit	o	další	prvky,“	dodal	k	tomu.

	 Fitness	park	na	Ostende	poslouží	celoročně	s	výjimkou	
období	technických	úprav	všem	nadšencům	zdravého	pohybu	od	15	
let.	Mládež	 	do	15	 let	 	má	 	vstup	 	povolený	pouze	pod	dohledem	
dospělých	osob.
 
Hledá se 16 000

10.10. 2015

	 Dne	 10.10.	 2015	 se	 v	 Poděbradech	 uskutečnila	 propagač-
ní	akce	pro	Maraton	2016	s	názvem	 „Hledá	se	16	000“.	Základní	
myšlenkou	 této	akce	 je	 stav	počtu	pacientů	 	 -	 	 v	ČR	 je	odhadem	
17	 tisíc	pacientů	s	RS,	z	nichž	 tisíc	cvičilo	v	 roce	2015	–	proto	 je	
potřeba	 zapojit	 zbývajících	 16	 tisíc	 pacientů.	
A	 protože	 i	 v	 Poděbradech	 a	 jejím	 okolí	 žije	 velké	 množství	
pacientů	 s	 touto	 diagnózou,	 rádi	 bychom	 byli	 součástí	 MaRSu	
i	v	roce	2016.		Podíleli	jsme	se	tedy	s	naším	spolkem	na	této		akci,	
kde	 jedním	z	cílů	bylo	udělat	16	 tisíc	kroků...	Kroků	bylo	nakonec	
přes	 70	 tisíc	 a	 společnými	 silami	 je	 zvládly	 od	 květinových	 hodin	
na	 kolonádě	 k	 Centru	 Zdravého	 pohybu	 –	 Fitness	Aréně	 na	 čtyři	
desítky	příznivců	a	lidí	nemocných	roztroušenou	sklerózou.	
 
Krokování	 nebylo	 jedinou	 aktivitou,	 které	 se	 v	 Poděbradech	
odehrálo.	 Pohyb	 vystřídalo	 posezení,	 kde	 se	 lidé	 dozvěděli	
o	 cvičebním	 maratonu	 s	 roztroušenou	 sklerózou	 MaRS,	
rehabilitačních	 programech,	 práci	 nadačního	 fondu	 IMPULS	



a	 Sdružení	 mladých	 sklerotiků	 i	 o	 aktivitách	 Poděbradské-
ho	 spolku	 Válec	 čili	 Válení	 konec	 	 či	 	 sdružení	 Rosky	 v	 Kut-
né	 hoře	 –	 jediné	 pacientské	 organizace	 u	 nás	 v	 regionu.	
	 Na	 setkání	 přišla	 i	 řada	 zajímavých	 osobností.	 Poděbrad-
ské	 pacienty	 přišel	 osobně	 podpořit	 cyklistický	 profesionál	 Lu-
boš	 Lom	 či	 náš	 nejlepší	 freestylový	 	 BMX	 jezdec	Michal	 Beran	 .
  
	 Stejně	 jako	v	ostatních	městech,	 si	 i	 v	Poděbradech	účastní-
ci	poslechli	zajímavé	cestovatelské	příběhy	Aleše	Zajíčka,	pacienta	
s	 roztroušenou	 sklerózou,	 kterého	 nemoc	 nezastavila	 v	 jeho	
cestovatelských	plánech..	

	 Závěr	 setkání	 patřil	 opět	 pohybu.	 V	 posilovně	 cent-
ra	 Zdravého	 pohybu	 a	 pomocí	 lektorů	 našeho	 spolku	 probíha-
la	 praktická	 ukázka	 cvičení.	 	 Zájemci	 si	 mohli	 vyzkoušet	 různá	
stanoviště	v	kruhovém	tréninku,	speciálně	sestaveném	pro	lidi	s	roz-
troušenou	sklerózou,	nebo	pořídit	literaturu	a	DVD	pro	cvičení	doma.	

Halloweenský víkend – „Sportovní strašidelné přespání“

31.10. – 1.11. 2015

	 Halloweenský	 víkend	 pořádaný	 spolkem	 Válec	 pro	 děti	 ve	
věku	 od	 3	 do	 8	 let	 proběhl	 opět	 ve	 sportovním	 duchu.	 V	 rámci	
programu	 si	 děti	 zacvičily,	 vyrobily	 masky	 	 a	 speciální	 kostry.	
Nechybělo	 ani	 prokázání	 odvahy	 při	 strašidelné	 bojovce,	 plnění	
sportovních	úkolů,	hledání	haloweenské	večeře	a	 rozsvícení	dýní.	
Po	večerní	diskotéce	následovalo	společné	přespání	 v	prostorách	
Centra	 zdravého	 pohybu	 a	 ráno	 nechyběla	 společná	 rozcvička	
v	 duchu	 jógy	 a	 slavnostní	 vyhlášení	 s	 předáváním	 celoročního	
strašícího	průkazu.



Pravidelné aktivity a kroužky: 

Zdravý start (pro děti od 5 do 8 let)

	 Cvičení	 pro	 děti	 zaměřené	 na	 všestranný	 start	 do	 světa	
zdravého	 sportu	 ale	 i	 pro	 děti,	 které	 už	 nějaký	 sport	 dělají	 a	
potřebovaly	ho	vykompenzovat	všestranným	pohybem.	Cvičení	zahr-
nuje	základy	gymnastiky,	atletiky,	míčových	her	i	třeba	horolezení.	Je	
vhodné	jako	start	pro	další	zdravou	sportovní	kariéru	dětí.	Cvičí	se	pod	
vedením	zkušeného	trenéra	Mgr.	Jana	Větrovského.	Možné	jsou	i	indi-
viduální	konzultace	ohledně	dalšího	výběru	sportu	pro	malé	sportovce.
PO:	15.30	–	16.30

Cvičební školička ( pro děti od 3 do 5 let)

	 Cvičení	 pro	 děti	 ve	 školkovém	 věku	 je	 zaměřené	 na	 vše-
obecný	 rozvoj	 obratnosti,	 koordinace	 a	 prostorové	 orientace.	
Cvičí	 se	 pod	 vedením	 fyzioterapeutky	 Mgr.	 Renaty	 Větrovské	
a	mimo	 jiné,	 se	zaměřuje	na	správné	držení	 těla	a	případnou	ko-
rekci	 při	 nalezení	 problému	 s	 pohybovým	 systémem	 v	 časném	
věku.	Cvičení	 probíhá	 formou	 her,	 soutěží	 a	 cvičebních	 pohádek.
ÚT:	15:00	–	15.45

Lezení  (pro děti od 4 do 8 let)

	 Lezecký	 kroužek	 pro	 děti	 nabízí	 rozvoj	 pohybových	 schop-
nosti	a	dovednosti	tou	nejpřirozenější	cestou	pohybu,	kterou	právě	
lezení	 je.	 Jedná	se	o	vedenou	 lekci	boulderingu,	kombinovanou	s	
řadou	her	a	soutěží.	Využívá	se	boulderu	a		workoutové	klece	pro	
rozvoj	 techniky	 lezení,	 obratnosti	 a	maximální	 síly.	 Celá	 lekce	 se	
soustředí	 na	 zlepšení	 koordinace	 pohybů	 a	 procviče-
ní	 pozornosti	 a	 soustředění	 dětí.	 Lekce	 se	 koná	 pod	 ve-
dením	 školeného	 učitele	 lezení	 Mgr.	 Jana	 Větrovského.
ÚT:	17.00	-	18.00



Přípravka juda (pro děti od 6 do 10 let)

	 Přípravka	 na	 judo	 pro	 děti	 je	 zaměřená	 na	 seznámení	 se	
základy	 juda	 (pády,	 držení,	 chvaty)	 s	 důrazem	 na	 všeo-
becnou,	 zdravou	 a	 hravou	 sportovní	 přípravu	 dětí.	 Trénin-
ky	 vedou	 zkušení	 trenéři	 a	 judisté	 Jiří	 Prox	 	 a	 Martin	 Zmoray.
ČTV:	17.00	–	18.00

Workoutové tréninky

	 Tréninky	 pro	 mládež	 i	 dospělé	 zaměřené	 výhradně	 na	
posilování	 s	 váhou	 vlastního	 těla	 s	 využitím	 workoutové	 klece	 a	
dalších	 funkčních	 pomůcek.	 Tréninky	 probíhají	 venku	 a	 také	
v	Centru	zdravého	pohybu,	kde	jsou	řízené	lektorem	spolku	Válec.	
SO:	14.00	–	16.00

Cvičení pro seniory
 
	 Cvičení	pro	seniory	 	 je	určeno	pro	zlepšení	 fyzické	 i	psychic-
ké	 kondice,	 soustředí	 se	 na	 udržení	 svalové	 síly,	 kloubní	 pohybli-
vosti	 a	 aerobní	 zdatnosti	 v	 pozdějším	 věku.	Cvičíme	 tzv.	 aerobně	
rezistentní	 kruhové	 tréninky,	 kde	 využíváme	 jak	 posilovacích	 a	
kardio	 strojů	 v	 posilovně,	 tak	 i	 řadu	 funkčních	 pomůcek	 jako	 je	
flowin,	 S	 bally,	 therabandy	 a	 další.	 V	 kruhovém	 tréninku	 nechy-
bí	ani	nácvik	rovnováhy	pomocí	balančních	pomůcek	či	procvičení	
kognitivních	 funkcí	 seniorů.	 Lekce	 probíhají	 pod	 vede-
ním	 fyzioterapeuta	 nebo	 odborně	 vyškoleného	 trenéra	 s	 při-
hlédnutím	 na	 individuální	 možnosti	 jednotlivých	 cvičenců.
STŘ	a	PA:	9.00	–	10.00





Vedení – struktura spolku Válec

Rada spolku

Mgr.	Renata	Větrovská	–	předseda	spolku	
Mgr.	Jan	Větrovský	–	1.	místopředseda	spolku
Karel	Bičiště	–	člen	rady	a	zaměstnanec		spolku
Předseda	je	statutárním	orgánem	spolku	a	je	volen	valnou	
hromadou	spolku.	Rada	spolku	je	výkonný	orgán	spolku,	
odpovědný	za	činnost	a	hospodaření	spolku.

Členství:	Členem	spolku	se	může	stát	každý,	kdo	souhlasí	s	jeho	
stanovami	a	zaplatí		minimální	členský	příspěvek	na	daný	rok	ve	
výši	10,-	Kč.






