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Asociace integrovaných sport , z. s. 
nezisková a ve ejn  prosp šná sportovní organizace 

 
 

Sídlo: Místecká 568, 199 00 Praha 9 - Let any 
O: 22822763 

 
Vznik organizace: 29. 12. 2009 (registrací u MV R pod . j.: VS/1-1/78 121/09-R) 
Zapsána (podle nového ob anského zákoníku) ve spolkovém rejst íku: od 1. 1. 2014 
Spisová zna ka: L 21014 vedená u M stského soudu v Praze  
Bankovní ú et: 234822285/0300 (vedený u SOB, a. s. - ERA) 
 
Internetové stránky: www.integrovanesporty.cz 
E-mail: integrovanesporty@email.cz 
Tel.: +420 739 455 037 
 
 
Integrující sportovní kluby spolku: 
 

iSK Hradecko: Štefánikova 456/36b, 500 11 Hradec Králové 11 
pov ený zástupce Martin Pospíšil – tel.: 604 480 051, e-mail: kulic1@seznam.cz 
iSK Kumburk: U Školky 488, 507 91 Stará Paka 
pov ený zástupce Jan Pelikán – tel.: 604 290 189, e-mail: chroust.pelikan@seznam.cz 
iSK Maur: Školní 151, 364 64 Be ov nad Teplou 
pov ený zástupce Miroslav Ondrá ek – tel.: 608 335 431, e-mail: iskMaur@email.cz 
iSK Morava: Legioná ská 174, 658 01 Bu ovice 
pov ený zástupce Petr Horá ek – tel.: 777 298 682, e-mail: sovabrno@gmail.com  
iSK Pod ipsko: Dolejšek 53, 410 02 Žabov esky nad Oh í 
pov ený zástupce Ji í Seman – tel.: 737 416 332, e-mail: semic3@seznam.cz  
iSK Praha: Místecká 568, 199 00 Praha 9 – Let any 
pov ený zástupce Ladislav Kratina – tel.: 739 455 037, e-mail: ladislav.kratina@email.cz 
iSK Vyso ina: U Kapli ky 257, 592 14 Nové Veselí 
pov ený zástupce Stanislav Merunka – tel.: 608 424 023, e-mail: iskvysocina@seznam.cz  
 
 

lenové výboru spolku: 
 

Martin Pospíšil (p edseda a statut. orgán) – tel.: 604 480 051, e-mail: kulic1@seznam.cz 
Ladislav Kratina len výboru) – tel.: 739 455 037, e-mail: ladislav.kratina@email.cz 
Jan Pelikán st. len výboru) – tel.: 604 290 189, e-mail: chroust.pelikan@seznam.cz 
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 Asociace integrovaných sport , z. s. (AISa) je zast ešující organizací                
integrujících sportovních klub  (iSK), které p sobí po celé R. 

 

Cílem AISy a jejich iSK je integrovat r zn  handicapované lidi a jejich aktivity a 
nacházet zp sob, aby mohli se zdravími lidmi sportovat a spole  se bavit. 

 

AISa po ádá r zné sportovní i volno asové akce, kde není handicap d ležitý, nebo 
kde se dá dob e kompenzovat nap . díky pom ckám, asistenci a úprav  pravidel. 

 

Do t chto aktivit se tak mohou zapojit nejen p átelé handicapovaných lidí,                     
kte í tak na akcích nemusí „pouze“ asistovat, ale také široká ve ejnost. 

 
Hlavní innost spolku: 

 po ádání integrujících sportovních a volno asových akcí 
 vytvá ení podmínek pro vznik a dobré fungování regionálních integrujících 

sportovních klub  
 školení vlastních regionální zástupc , ale i pracovník  z jiných organizací 
 zp ístup ování sportovních, volno asových, spole enských a kulturních akcí 

handicapovaným lidem zajišt ním jejich dopravy, asistence, atd. 
 další innosti vedoucí ke zkvalit ování života handicapovaných lidí a zapojení 

ve ejnosti do problematiky lidí s handicapem (poradenství, besedy, mapování 
bezbariérovosti, atd.) 

 

Dopl ková (hospodá ská) innost spolku: 
 maloobchod se sportovními a kompenza ními pom ckami 

 

(hospodá ská innost pomáhá spolku financovat jeho hlavní innost) 
 
 
Dlouhodobí sponzo i a podporovatelé:  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

iSporty = integrované Sporty 
 

V našich sportovních klubech se orientujeme p edevším na dva sporty: iBocciu a iKuželník. Oba 
sporty byly p vodn  ur ené pro velmi t žce handicapované sportovce: paralympijský sport boccia 
(obdoba francouzského petanque) a záv sný kuželník. My jsme tyto sporty integrovali (zp ístupnili) 
širší ve ejnosti: upravili jsme pravidla tak, aby se jim mohli spole  v novat nejen lidé s rozdílným 
postižením, ale též lidé zcela zdraví a všech v kových kategorií.  

ípadný handicap jednotlivých sportovc , díky možnosti použít r zné kompenza ní pom cky a 
asistenci spoluhrá , nehraje v iBoccie a iKuželníku žádnou významn jší roli.  
 
V iBoccie a iKuželníku: 
 

- po ádáme celorepublikové závody a týdenní sportovní kemp 
- organizujeme pravidelné regionální tréninky a sout že 
- školíme / po ádáme kurzy pro trenéry, rozhod í a všechny nové zájemce o tyto sporty nejen z ad 

našeho spolku, ale též z jiných organizací 
- pomáháme jiným organizacím p i rozší ení t chto iSport  do dalších region  po celé R 
- vytvá íme podmínky pro vznik dalších iSK v ostatních regionech R 

 
Celorepublikové aktivity v iSportech v r. 2015: 
 

7. 3. 2015  1. kolo SOB Leasing Cupu - iKuželníku 2015: Stará Paka  
15. 3. 2015  Školení rozhod ích iBoccii: Stará Paka 
18. 4. 2015  I. turnaj 1. a 2. ligy iBoccii 2015: Nová Paka  
16. 5. 2015  2. kolo SOB Leasing Cupu - iKuželníku 2015: Štikov 
6. 6. 2015  3. kolo SOB Leasing Cupu - iKuželníku 2015: B ezejc 
12. 7. až 19. 7. 2015 Sportovn  - sociální týdenní kemp 2015: Milovice u Ho ic 
18. 7. 2015  II. turnaj 1. a 2. ligy iBoccii 2015: Ho ice  
25. 7. 2015  4. kolo SOB Leasing Cupu - iKuželníku 2015: B ezejc 
5. 9. 2015  5. kolo SOB Leasing Cupu - iKuželníku 2015: Stará Paka  
26. 9. 2015  Otev ený turnaj iBoccii 2015: Osová Bítýška 
17. 10. 2015  III. turnaj 1. a 2. ligy iBoccii 2015: Nová Paka 
 

Celorepublikových turnaj  se celkem zú astnilo p es 190 sportovc . O školení mají zájem nejen 
regionální zástupci a sportovci našich iSK, ale také spec. pedagogové, vychovatelé, sportovní 
pracovníci, atd., z jiných organizací. 

 
iSporty si získávají mezi lidmi stále v tší oblibu a své další stoupence. V nují se jim 

celé rodiny, p átelé, spolužáci i týmy složené ze zam stnanc  a klient  r zných 
stacioná , škol a ústav  po celé R. 

Da í se nám p esv it širší ve ejnost o tom, že lze s handicapovanými lidmi trávit as 
aktivn .  Zárove  bo íme stereotypy, kdy asto pracovníci a dobrovolníci p i 

sportovních akcí handicapovaných sami sebe „odsoudí pouze“ do rolí asistent  a 
pomocník . I když to nevypadá jako nic revolu ního, je to významný posun ve vnímání 
práce s handicapovanými lidmi, který nám umož uje získat více dobrovolník , zvyšuje 

míru integrace a zajiš uje skv lou atmosféru na sportovních akcích. 



 

Ukázky z celorepublikových turnaj  iBoccii a iKuželníku r. 2015: 
 

    

           
 

      

Další sportovní aktivity 
 

Na regionální úrovni se rekrea  v nujeme i dalším sportovním aktivitám. V jednotlivých 
sportovních klubech je to zejména plavání, atletika, šachy, handbike, atd. V t chto sportech sice 
nepo ádáme žádné sout že, ale snažíme se o individuální p ístup a sportovní rozvoj každého 
jednotlivce. Handicapovaným len  nabízíme p i t chto aktivitách pomoc (asistenci, dopravu, atd.) a 
vytvá íme podmínky pro to, aby se mohli svým oblíbeným sport m v novat co nejvíce. Jednáme o 
bezbariérovosti a slevách (nap . pro bezplatný vstup asistenta na sportovišt ) s provozovateli, 
organizujeme spole né návšt vy bazénu, zajiš ujeme asistenci a dopravu na závody, tréninky a 
soust ed ní po ádané jinou organizací, atd. 
 

    
 
 

Volno asové, spole enské a jiné aktivity 
 

S leny našich iSK jezdíme na kulturní akce (koncerty, divadla, kina, atd.), kde zajiš ujeme nejen 
asistenci, ale i dopravu. Po ádáme bály a ú astníme se r zných ples , poutí, atd.  
Organizujeme otev ená setkání v našich sportovních klubech, kde jsou vítáni všichni lidé, kte í mají 
zájem nejen o r zné dovednosti (nap . rukod lné aktivity), ale i p átelské popovídání a tematická 
setkávání. Uspo ádali jsme také pilotní kurz sebeobrany lidí na vozíku. 
Po ádáme recesistické sout že jako je nap . požární útok na invalidních vozících. V nujeme se také 
turistice a mapujeme bezbariérové trasy v jednotlivých regionech.  
I když jsou sportovní aktivity úst ední inností našich sportovních klub , tak se snažíme vyhov t i 
dalším zájm m len  našich iSK a v t chto aktivitách je také podporovat. 
 

  



 

Hospoda ení v roce 2015: 
 

Hlavní innost: Hospodá ská innost: Za spolek celkem: 
Náklady:     362 624,- K   Náklady:     0,- K  íjmy:    362 624,- K  

íjmy:        368 821,- K  Výnosy:      0,- K  Výdaje:   368 821,- K   
     
Orgány spolku nem li v roce 2015 žádné odm ny ani jiné výhody. 
 
Kladný výsledek hospoda ení v celkové výši 6 197,- K  byl p eveden do dalšího roku a bude z n j 
pr žn  financovaná naše innost a její rozvoj. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Za spolupráci p i rozvoji integrovaných sport  d kujeme: 
Sportem proti bariérkám, z. s. a DOME KU PLNÉM KOLE EK 
HANDICAP SPORT CLUB VELKÉ MEZI Í, z. s. 
 

     
 

kujeme také všem dalším dárc m / podporovatel m a p edevším dobrovolným 
pracovník m, bez kterých bychom naší innost nemohli v bec provozovat. 

Zvláštní pod kování pat í t mto našim podporovatel m: 
 

KOMIX s.r.o.   SOB Leasing pojiš ovací maklé , s. r. o  SOB Leasing, a. s. 
MEYRA R, s.r.o.  Konto Bariéry – Nadace Charty 77  Královéhradecký kraj 
Kraj Vyso ina   sto Be ov nad Teplou   sto Velké Mezi í 
Obec Osová Bítýška sto Ž ár nad Sázavou    sto Nová Paka   
Maso Ž ársko   Podkrkonošská uzenina s.r.o.   Daniel Polman, N. Paka 
WIEGEL žárové zinkování Bag International spol. s r.o.   M. S. QUATRO, s.r.o. 
VEZEKO s.r.o.  Kovo Dufek s.r.o.     Pivovar Nová Paka 
Ji ínský deník  árský deník    Noviny VM.cz 
 

   

   

   
 

           


