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INFORMAČNÍ ČÁST

1. Úvod

Poslání spolku
Hlavním činností spolku je podporovat jeho členy v amatérských volnočasových, především 
sportovních, aktivitách. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou 
činností. Ve vztahu k mládeži si spolek klade za cíl vést děti prostřednictvím sportovních a 
rozvojových aktivit ke vztahu k přírodě, k jejímu poznávání a porozumění. Za účelem 
podpory hlavní činnosti spolek organizuje společné akce, pořádá odborné kurzy, školení a 
jiné vzdělávací akce, oslovuje případné sponzory, přijímá věcné i finanční dary, 
spolupracuje s jinými neziskovými organizacemi a shromažďuje finanční prostředky pro 
naplnění svého poslání.

Co nového v roce 2015
Mohutně jsme se rozrostli. Už rok běhá po republice náš štafetový Báječný Kolík a letos v 
prosinci jsme vyslali do světa i Báječnou paní Kolíkovou. Na sociální síti Facebook máme 
aktivní skupinu, která má již 5.000 členů. Počet členů spolku se k 31.12.2015 blíží 300
V roce 2015 jsme uskutečnili mnoho akcí sami – Modroběh, Pirátský běh, Báječný letní kros,
Vinařský maraton, jarní a podzimní běžecké soustředění, pořádali jsme tréninky pro 
RunTour. Byli jsme spolupořadateli Valašského hrbu a Jesenického maratonu. Zapojili jsme 
se do různých charitativních akcí, sami na svých 
vybrali částky a odeslali je např. Zajíčkovi na 
koni, Rebečce nebo Stellince. Měli jsme své 
týmy např. na Ski Tour, Vltava runu a Běhej 
lesy.
Velmi úspěšně si vede Dětský klub, který se 
připojil k Atletice pro děti, máme dva 
certifikované trenéry TAP. Díky jarnímu běžeckému soustředění vznikla odnož Báječné ženy 
v orientačním běhu.



2. Cíl

Naším cílem je podporovat členy v amatérských volnočasových, především sportovních, 
aktivitách. Šířit běh jako životní styl a filozofii. Svůj cíl jsme rozšířili i na práci s dětmi a 
mládeží.

3. Partneři a sponzoři 

Charita 
Účast na akcích – Paraple, Světluška, Zajíček na koni, Rebečka a Stellinka.

Slevy na startovném
Od pořadatelů některých závodů máme pro naše členky a členy slevy na startovném. Jedná 
se o Run Tour, X trial, Gladiátor, Night Run, SkiTour, Běhej Lesy.

Slevy 
Další podporou našeho spolku jsou slevy, které nabízejí někteří naši partneři při koupi zboží 
na jejich „eshopech“.  Touto podporou nám pomáhají Royal Bay, Pavel Paběrád, Eleven, 
Brýle a čepice.cz

Pořádáme závody
Jsme pořadateli dvou závodů, s jejichž realizací nám pomáhají další sponzoři a partneři, o 
kterých se více dozvíte na samostatných stránkách závodů. O jednotlivých akcí se dále 
mžete také dočíst v části této výroční zprávy „Naše akce“.

 Báječný letní kros (www.bajecnezenyvbehu.cz/bajecny-letni-kros-pro-
kohokoli/partneri)

 Vinařský maraton (www.vinarskymaraton.cz/kontakt/partneri) 

Mediální partneři 
Mediálním partnerem našeho spolku je Bezvaběh.

Všem partnerům a sponzorům patří velký dík za podporu aktivit, které realizujeme.

4. Shrnutí shromážděných finančních a materiálních darů

Finanční dary:

 celkem 24.500 Kč na Vinařský maraton
Nefinanční dary:

 Eleven – ponožky do soutěží, kompresní podkolenky jako odměny, kompresní 
podkolenky jako ceny do závodu 

 ceny od některých partnerů na Vinařský maraton a Báječný letní kros

 drobné dárky od Bambule a CK Trip

 dobré zboží z EU

 drobné dárky do tomboly od báječných žen na Modroběh a Pirátský běh

http://www.bajecnezenyvbehu.cz/bajecny-letni-kros-pro-kohokoli/partneri
http://www.vinarskymaraton.cz/kontakt/partneri


5. Orgány a kontakty 
Výbor spolku *) 

 předsedkyně Karolína Jeníková (karolina@bajecnezenyvbehu.cz)

 místopředsedové – Veronika Čáblová a Michal Berg

 členové výboru Pavla Přívozníková a Tereza Vachoušková.

Revizní komise

 Olga DeBecklaer, Jana Selingerová, Irena Vlčková
Výroční členská schůze se sešla dne 7.6 2015 jako náhradní, neboť na řádné 20.5 se nesešel 
usnášení se schopný počet členů. Nejdůležitějším bodem schůze bylo zanesení Dětského 
klubu do stanov.
*) aktuální složení orgánů spolku k dispozici na www.bajecnezenyvbehu.cz/kontakty

Kontakty
Praha 4, V rovinách 48, 14000
Web: www.bajecnezenyvbehu.cz, Email: info@bajecnezenyvbehu.cz

Bankovní spojení: Fio banka 2000453885/2010

6. Poděkování sponzorům a partnerům

Spolek Báječné ženy v běhu děkuje jménem všech členů spolupracovníkům, přátelům a 
sympatizantům, členům FB skupiny za podporu a spolupráci.

7. Naše akce

Vinařský maraton
Vinařský maraton je běžecký závod pořádaný spolkem Báječné ženy v běhu za podpory 

města Velké Bílovice, Velkobílovických vinařů a mnoha dalších 
místních spolků - Hasičů, Sokolů a obcí Čejkovice a Vrbice. 
Závod je to především zážitkový - běží se po místních 
cyklostezkách mezi všemi barvami hrajícími vinicemi. Ovšem 
na obou distancích - maratonu i půlmaratonu - se 
samozřejmě i závodí na krev ve všech věkových kategoriích a 
svou kategorii mají i nevidomí. Kdo si netroufne na maraton 
ani půlmaraton, může si proběhnout alespoň Vinařskou míli, 
kde je dobrovolné startovné a celý výtěžek putuje na 
dobročinné účely.
První ročník se uskutečnil poslední sobotu v říjnu 2015 a tím 
byl stanoven i termín pro ročníky další. Tedy každá poslední 
sobota v říjnu.
Jedná se o největší akci, kterou organizujeme a i nejnáročnější. 

Závod má své vlastní stránky a partnery, kteří jej podporují.  Webové stránky 
závodu: www.vinarskymaraton.cz

mailto:karolina@bajecnezenyvbehu.cz
http://www.bajecnezenyvbehu.cz/kontakty
http://www.bajecnezenyvbehu.cz/
mailto:info@bajecnezenyvbehu.cz
http://www.vinarskymaraton.cz/


Modroběh
Modroběh je nesoutěžní běh s mapou na podporu osvěty o autismu a k potěšení rodin 
pečujících o "modré” dítě. Vítáni jsou všichni, děti i dospělí, 
kteří si rádi hrají a chtějí zažít odpoledne v lese mezi 
orienťáckými lampiony. Akce je určena i rodinám dětí s 
poruchami autistického spektra. V roce 2015 se konal již druhý 
ročník a na následující rok je akce opět naplánována.
Celý výtěžek akce jde ve prospěch autistického dítěte které je v 
“péči” o.p.s. Zajíček na koni www.zajiceknakoni.cz

Pirátský běh
Závod s časem o pirátský poklad je akce, která se koná v září. Je pro všechny 
nebojácné děti a rodiče s dobrodružnou povahou. Startuje se intervalově, tak 
aby se na jednotlivých pirátských stanovištích mohlo “bojovat” s piráty, 
přechytračit je a ve výsledku tak získat podíl na pirátském pokladu. Celý 
výtěžek akce věnujeme Zajíčkovi na koni o.p.s. www.zajiceknakoni.cz

Báječný letní kros
Báječný letní kros je závod pořádaný Báječnými ženami pro 
všechny báječné lidi. Pro členy spolku je koncipován jako 
Mistrovství světa Báječných žen. Snažíme se nalézt hezké
prostředí, kde si užijeme nejen běhu, ale i lesů, přírody a 
zdravého vzduchu.
První dva ročníky se uskutečnily na Horách u České Třebové 
(pozn. v roce 2015 se konal druhý ročník). Třetí ročník v roce 
2016 je naplánován na lyžařských tratích v Senohrabech.
Každý si může vybrat ze dvou vzdáleností, je vypisováno 
mnoho věkových kategorií jsou zde i závody pro děti, 
hodnotná tombola a soutěž o nejkrásnější sukničku. 
Vypisujeme i kategorii pro běžecké začátečníky - tedy”můj 
první běžecký závod”. Informace o termínu a místu konání 
najdete na www.bajecnyletnikros.cz

Jarní a podzimní soustředění
Běžecká soustředění Báječných žen v běhu jsou 
zaměřena, jak již z názvu plyne především na běh, leč 
snažíme se rozvíjet všemi směry a soustředili jsme se 
již i lyžařskoběžecky, učili jsme se práci s mapou a 
orientační běh. Hlavní náplní kromě rozvoje techniky 
je utužení party a hodně legrace.
V roce 2015 jsme pořádali dvě. Na jaře jsme se sešli 
v Ratibořských horách a místem pro podzimní 

soustředění byla pro velký zájem zvolena opět lokalita Ratibořských hor.  Na podzim jsme 
sice trochu sněhu viděli, ale obě soustředění byla zaměřená běžecky.

http://www.zajiceknakoni.cz/
http://www.zajiceknakoni.cz/
http://www.bajecnyletnikros.cz/


BŽB obíhá republiku
Cílem hry je, aby se zapojilo co nejvíce báječných lidí na co nejvíce místech. Ke štafetě se 
lze přihlásit kdykoli během hry (ale pokud kolík již opustil 
oblast, nelze zaručit, že se sem ještě vrátí, ale není to ani 
vyloučeno)
Báječný kolík („schránka“) obsahuje notýsek s tužkou. 
Každý účastník, i pokud je úsek složen z více účastníků se 
do notýsku zapíše s místem, odkud vyběhl, dále se zapíše 
datum, čas, místo předávky a počet km uběhnutých s 
kolíkem, (tzn. od převzetí kolíku do jeho předání) a jméno/jména přebírajícího.  Hra má svá 
pravidla, týkající se záznamu trasy, předávek a jednotlivých úseků. Konec hry není časově 
stanoven, je dán pouze místem, tedy kolík se vrací na místo, odkud se na cestu vydal.  Více 
informací o hře www.bajecnezenyvbehu.cz/udalosti/bzb-obiha-republiku.

Tréninky BŽB k RunTour 2015
I v tomto roce jsme na mnoha místech v České republice, kde se běží závody seriálu 
RunTour pořádali tréninky. Tréninky před závody vedou naše členky a naši členové, jsou 
určeny pro všechny zájemce.

Pomoc – charita
V rámci našich aktivit, zejména závodů, které pořádáme, vybíráme prostředky, kterými 
podporujeme potřebné. V tomto roce jsme pokračovali ve sbírce pro Rebečku a Zajíčka na koni. 

FINANČNÍ ČÁST

8. Finanční hospodaření a majetek
Sdružení je registrováno u FÚ v Praze u územního pracoviště v Praze 4, kam místně spadá. 
Spolek vede daňovou evidenci a není plátcem DPH. V roce 2015 činily celkové příjmy 
490.678 Kč a výdaje 483.339 Kč. Hospodařili jsme s kladným hospodářským výsledkem, 
který byl v plné výši dále využit na zajištění činnosti spolku.

Příjmy

Částka Druh příjmu Poznámka

126.840 Kč členské příspěvky včetně příspěvku uhrazených na 2016 v 2015

205.649 Kč drobný prodej náramky, nálepky, dresy

15.368 Kč Báječný letní kros startovné

9.286 Kč Ostatní závody startovné

109.035 Kč Vinařský maraton startovné 

24.500 Kč Vinařský maraton Přijato od sponzorů (granty, dotace)

490.678 Kč CELKEM

http://www.bajecnezenyvbehu.cz/udalosti/bzb-obiha-republiku


Výdaje

Částka Druh příjmu Poznámka

5.638 Kč Vinařský maraton zakoupení stanu a šablony na web

26.701 Kč Báječný letní kros náklady související se zajištěním akce

28.277 Kč režie poštovné, papírnictví, kolky, soustředění

246.470 Kč Zboží pro prodej nálepky, náramky, trička

2.555 Kč dětský klub Režie vč. zajištění dětských závodů

8.030 Kč ČAS Přeplatek Český atletický svaz, v r.2016 vrátili

9.736 Kč charita Rebečka, zajíček, Modroběh

155.932 Kč Vinařský maraton náklady související se zajištěním akce

483.339 Kč CELKEM  

Dary jsou přijímány na základě uzavřených dohod mezi spolkem a dárci.  Přijaté dary 
účelově určené jsou využity dle předem dohodnutého účelu. Sdružení nemá žádné 
zaměstnance, a tudíž nemá žádné mzdové náklady. Potřebnou činnost ve spolku vykonávají 
její členky a členové, bez nároku na honorář.

Majetek 
K 31.12.2015 - spolek vlastní:

 dva stany 3x3 m

 sadu lampionů na orientační běh, razítko, lékárničku

 šablonu na web

 1 banner (sponzorsky)

V Praze dne 11. 4. 2016




