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Spolek Tandem se od svých začátků v roce 1998 zaměřuje na rozvoj zdravotně
postižených dětí a mládeže. Podporuje smysluplné využití volného času, podílí se
na vzdělávání, podporuje děti a mládež při sportovních a prožitkových akcích,
realizuje mimoškolní aktivity.

Výbor Tandemu:
Předsedkyně spolku

Hana Přiklenková

Statutární zástupce

Mgr. Jana Čmelíková

Hospodářka

Mgr. Marie Hoftová

Člen výboru

Lucie Tvrdoňová

Členem spolku se stávají rodiče žáků přijatých ke vzdělávání na Základní škole,
Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace a pedagogové, kteří jsou zaměstnáni
na této základní škole. Všichni žáci, kteří se zde vzdělávají, mají určité zdravotní
postižení.
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Projekty realizované v roce 2021
„Na hřišti i na tandemu máme blízko jeden k druhému 2“
Projekt zaměřený na sportovní aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže. Jedná
se o tandemovou cyklistiku, goalball, torball, showdown, turistiku, atletiku a lyžování.
Tento projekt byl podporován Nadačním fondem Českého rozhlasu, ze sbírky
Světluška a Nadací Leontinka.

„S radostí opět v pohybu“

Cílem projektu je pokračovat v oblíbených a osvědčených sportovních
a prožitkových aktivitách, které jsou zaměřené na zdravotně postižené děti
a mládež. Některé jsou realizovány v rámci soutěží běžné populace, tím dochází
k integraci zdravotně postižených, propagaci jejich specifických aktivit. V rámci
atletiky byla realizován Atletický čtyřboj s mezinárodní účastní v polském městě
Owiňska.
Projekt je podpořen Nadací Leontinka a NF ČRo.
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Realizované akce
leden
Turnaj curlingu na koberci

O curlingu se říká, že je to hra gentlemanů. Byla vymyšlena ve Skotsku a původně
se hrála s kameny na tamějších zamrzlých jezerech. Během let si našla i své místo
na zimních olympijských hrách.
Protože v okolí nemáme ani
zamrzlá jezera, ani nemůžeme
společně soutěžit z důvodu
coronavirových opatření, využili
jsme možnosti zasoutěžit si
pěkně v teple tělocvičny na
curlingovém koberci. Protože se
nesmí mísit děti z různých tříd,
hru jsme si částečně upravili.
Soutěže se zúčastnili všichni
žáci 2. stupně naší školy. Děti si
nejdříve potrénovaly hody,
které zaměřily na dostatečnou
sílu a rychlost, směr a přesnost.
Pak si domluvily strategii
soutěžení - kdo bude házet
svým kamenem jako první, kdo
bude dorážet zbývající kameny
a v neposlední řadě, kdo bude
na konci hry jako poslední buď načítat body, nebo posunovat ostatní. Úkolem bylo
společně hodit šest kamenů co nejlépe do terče na konci 10 metrového koberce.
Děkujeme za finanční podporu Nadace Leontinka a Nadačního fondu Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška, za kterou jsme zakoupili hodnotné deskové hry
pro celé třídní kolektivy.
únor
Lyžařské soustředění v Jeseníkách

V termínu 1. - 5. 2. proběhl tradiční lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd a pro
zrakově postižené žáky naší školy. Letošní ročník proběhl výcvikem běžeckého
lyžování. Sjezdové lyžování nebylo možné uskutečnit z důvodů opatření kvůli
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nemoci Covid 19. Ubytovaní jsme byli na internátě naší školy a v ustálených
skupinách jsme vyjížděli školními auty do Jeseníků do vyhlášených oblastí pro
běžecké lyžování. V pondělí a úterý to bylo do areálu běžeckého klubu
v Rýmařově, kde byly ideální podmínky pro získání základních dovedností
s běžkami. Ve středu to bylo sedlo Skřítek s ideálními sněhovými podmínkami a
vyfrézovanými běžeckými stopami. Ve čtvrtek a v pátek jsme se vypravili do Nové
Vsi, kde jsme mohli volit různě náročné okruhy podle individuálních možností
každého žáka. Kladné hodnocení žáků na konci svědčí o tom, že běžecké lyžování
je krásný sport ve zdravém horském prostředí, který nabízí zážitky a mnoho
společné zábavy.

duben
Environmentální program

26. 4. 2021 se žáci 7. B a 8. B třídy zúčastnili celodenního programu Centra
ekologických aktivit Sluňákov v přírodní učebně v Horce nad Moravou. Po několika
měsících se nám podařilo dojednat venkovní environmentální program, který by
splňoval nejen původní vzdělávací cíl, ale zároveň byl i dostatečně bezpečně
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zorganizovaný z hlediska COVIDových opatření. Účastníci měli celodenní výlet
na kolech, během kterého poznávali krásy jarního aspektu v oblasti Litovelského
Pomoraví. Zároveň plnili úkoly zaměřené na badatelství, výuku venku a místně
zakotvené učení. Nechyběly
simulační hry, např. Maják nebo
Doupné stromy, do kterých se
všichni v nádherně rozkvetlém
lese vrhli s nadšením a takříkajíc
po hlavě. Plížení mezi stromy,
schovávaná v terénu, pohybovky
v lese, to bylo to pravé, co nám
již tak dlouho chybělo. Nakonec
si všichni zkoušeli zapálit oheň
pomocí křesadel a nechyběl
i táborák s opékáním špekáčků a chleba. Oceňuji všechny za aktivitu, prima náladu
a chuť se všeho zúčastnit. Děkujeme za podporu Nadaci Leontinka a Nadačnímu
fondu Českého rozhlasu, sbírce Světluška.
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květen
Život s rostlinami

Žáci celé školy měli jednodenní tematické vyučování na oblast bylinek, rostlin
České republiky, rozeznávali listy jednotlivých stromů, rozlišovali semínka
kvetoucích rostlin, v tělocvičně školy se změnili v botanické badatele, kteří cestou
džunglí musí procházet různými nástrahami a řešit složité situace v přírodě.
Všichni dostali zaslouženou odměnu.
Červen
Sportovní a Dětský den

V pátek 4. června proběhl na Tyršově stadionu Sportovní den žáků ZŠ Havlíčkova
Opava, který slavnostně zahájili
ředitelka školy Kateřina Prchalová
a kapitán SFC Jan Žídek. Žáci
soutěžili v některých atletických
disciplínách jako: skok do dálky,
běh na 60 m, štafetový běh,
nechyběla ani atletická verze
biatlonu a fotbal. Akce proběhla
za krásného počasí, sportovní
výkony byly maximální a všichni si
akci užili. Oceněni
byli nejen vítězové
v disciplínách, ale
všechny děti si
vybraly různé hry,
drobnosti,
sladkosti.
Poděkování
patří
pedagogům Ivetě
Hendrychové,
Vítovi
Paterkovi
aHaně Příklenkové
za
přípravu
a
organizaci akce a
rovněž partnerům
a sponzorům SFC, Nadaci Leontinka a NF ČRo, sbírce Světluška.
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Cyklistický den

23. 6. jsme se rozhodli strávit den v sedle kola. Žákům byla nabídnuta možnost
cyklovýletu do 15 km vzdáleného Zábřehu u Dolního Benešova. Zde je čekalo
opékání špekáčků, možnost vyzkoušet si jízdu na paddleboardech na zdejším
jezeře a zahrát si míčové hry. Žáci
mohli vyrazit na vlastních kolech,
nebo
měli
možnost
využít
tandemová kola, která mají na naší
škole mnohaletou tradici. O akci byl
velký zájem a ráno od školy vyrazil
peloton, který čítal 21 kol a 10
tandemů. Tandemy využili naši
zrakově postižení žáci a žáci, kteří si
netroufli na samostatnou jízdu. Den
strávený v sedle kola a aktivitami u vody byl příjemným naladěním na prázdniny.
Zpětná vazba jednoho z žáků byla: “Zdá se, že být učitelem na této škole, je vcelku
zábava.“ Také další pozitivní ohlasy nás přesvědčily, že naši žáci se rádi hýbou
a nejsou to žádná ořezávátka! Proto budeme v pořádání takových cyklovýletů
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pokračovat. Navíc na konci srpna a v září pro žáky chystáme možnost přihlásit se
na tři mtb závody pro veřejnost, kterých se účastníme na tandemových kolech.
Bowlingový turnaj žáků vyššího stupně

28. 6. jsme se zúčastnili turnaje mezi třídami druhého stupně naší školy
v bowlingu. Zkušeností moc nemáme, ale to nás neodradilo ve snaze shodit co
nejvíce kuželek. Akce se konala v bowlingovém centru Raketa, turnaje se zúčastnili
žáci 6 tříd včetně zrakově postižených. Při hraní jsme trénovali hlavně přímý směr,
odhad vzdálenosti a snažili se vyvinout dostatečnou rychlost koule.
Srpen
Silesia Bike Merida Marathon

Čtyři posádky byly vytvořeny borci z naší školy a jedna byla vytvořena Tomášem
Kozákem s jeho otcem. Klasicky v 11hod. byl závod odstartován, kdy jsme se vydali
na trať společně s mladými závodníky kategorie kadeti. Předešlé dny byly deštivé,
takže nás čekala náročná trať s bahnitými úseky.
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září
Tandem pro život – Znojmo

Pro nás všechny nejmilejší, nejhezčí, nej nej víkendová akce se závody v rámci Kola
pro
život
Nadace
České
spořitelny. 33 km trasa vinicemi
a krásným prostředím v okolí
Znojma, které začíná dýchat
burčákem
a
vinobraním.

Tentokrát jsme si město užili nejen
procházkami, ale využili i turistický vláček
s průvodci, kteří nás seznámili s historií
a zajímavostmi znojemských domů.
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Noční běh se Světluškou

15. 9. jsme v Městských sadech u fotbalového hřiště prezentovali specifika práce
se zrakově postiženými spolu s dalšími organizacemi v čele s Kadaem. K vidění a
vyzkoušení
byly
nachystány tandemy,
showdownový stůl,
pomůcky používané
v sebeobsluze
či
výuce na základní
škole.
Prostorová
orientace se zkoušela
s chůzí s holí nebo
simulačními brýlemi.
Někteří návštěvníci si
mohli napsat vzkaz
v Braillově písmu na pichtově stroji, jiní zkoušeli ozvučené míče, pexesa apod. Ve
20 hod. akce vrcholila nočním během se Světluškou, připraveny byly dvě trasy.
Běžci byli vedeni tandemovými posádkami. Celá akce měla úžasnou atmosféru,
lidé si užívali společně strávené chvíle, které navíc sloužily pro dobrou věc.
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Mezinárodní atletický čtyřboj v Owiňskach

Ve dnech 20. - 24. 9. se šest žáků naší školy zúčastnilo mezinárodních závodů
v těchto atletických disciplínách: běh na 60 a 600 m, skok do dálky a hod koulí.
Tento závod byl realizován pro
zrakově postižené děti a mládež,
polští přátelé otevřeli i kategorii
OPEN, abychom mohli soutěžit
všichni. Velkých úspěchů dosáhli
Matěj Kotěšovský, Lukáš Kejda a
Dominik Skupina, ale všichni byli
spokojeni, protože si vylepšili

své osobní rekordy. Kromě
večerní procházky Poznaní,
která patří mezi krásná
královská města, jsme další dny
trávili na severu Polska.

Prohlédli jsme si největší středověký
hrad v Malborku, který je spjat i
s Opavou, protože patřil Maltézským
rytířům, stejně jako budova Dětského
domova na Rybím trhu v Opavě.

Zajímavou zastávkou bylo místo Piasky
u Baltského moře na východě poblíž
Kaliningradské zátoky. Naši kluci se
nezalekli studené vody, větru a deště a
na pár minut se okoupali v Baltu.
Ubytování v bioagru bylo pěkné, čisté a
s velkými večeřemi. Chlapci se
skamarádili s polskými vrstevníky a užili
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si výjezd každým směrem.
Den se sportem

Pro žáky celé školy byla připravena dráha v tělocvičně, která otestovala postřeh a
ohebnost těla mezi provazy, lavičkami, žebřinami a žíněnkami. Každé dítě obdrželo
balíček drobností za velkou snahu být nejlepším.
Tandem pro život – Klokočůvek u Oder

Tradiční zářijový závod tandemů v údolí Spáleného mlýna proběhl 25. 9. za
krásného slunečného počasí. Na závody se přihlásilo 6 tandemových posádek, rádi
jsme přivítali nové závodníky - Matěje Muru a Lukáše Grosse. Trasa 33 km vedla
oderskou mlýnicí a byla lemována fandícími kamarády, rodinnými příslušníky a
lidmi, kteří se zajímají o cyklistiku. Vyhlašování s cenami a na závěr bohatá večeře
v Opavě na konci podtrhly další prima akci.

Slavnostní ukončení sezony

Prodlužujeme si společné
chvíle a vyrážíme na
víkendové cyklotoulky se
slavnostním uzavřením
letošního roku na kolech.
Kromě přespání nás čeká
velká
večeře
s promítáním
fotek.

Prezentace není ledajaká – Prokop se
půl roku pachtil za vším, co lze
dohledat. A výsledky? 74 zjištěných
závodů se za ty roky zúčastnilo na 160
lidí. To je číslo, které není nijak malé!
Neuvěřitelné! A důležité, protože
věřím, že jsme tolika lidem vytvořili
pocit, že jsou skvělí, že se dokážou
porvat s vlastní leností i posunout své
hranice.
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říjen
Goalballové a atletické soustředění

V termínu 18.-19. 10. se uskutečnilo v Opavě soustředění zdravotně
znevýhodněných dětí v goalballe a v atletice. Goalballového tréninku se ujal
zkušený Jan Bošek. Děti pod jeho vedením trénovaly základní pohybové
dovednosti: sluchovou orientaci,
přihrávky, útočné a obranné pozice.
Došlo také na samotnou hru, kde
mohli žáci naučené dovednosti
uplatnit. Některým se hra s klapkami
nedařila, bylo pro ně těžké nejen s
klapkami vydržet, natož hrát. Velkou
nevýhodou bylo, že se soustředění
účastnily
velmi
výkonnostně
nevyrovnané děti. V podmínkách
běžně organizovaného soustředění by
se tato skutečnost zohlednila
rozdělením do skupin. Jsme však rádi,
že v této sportem ne příliš nakloněné
době, jsme mohli soustředění
uskutečnit v podmínkách každé
zúčastněné školy.

listopad
Turistický výlet do Jeseníků

Ani covidová omezení nám nezabránila uspořádat na konci listopadu dva
samostatné výlety do našich nejbližších hor - Jeseníků. Ve čtvrtek a pátek se žáci
vyššího stupně rozdělili na dvě skupiny a samostatně jeli do Zlatých Hor
na zlatonosné naleziště, Rejvízu - k mechovým jezírkům a k Rešovským
vodopádům u Rýmařova. Jídlo jsme měli formou bufetu s sebou, počasí bylo sice
proměnlivé, ale ani déšť nás neodradil od dobré nálady.
prosinec
Mikulášská nadílka

I v letošním roce byly pro všechny žáky nachystané balíčky se sladkostmi
a adventním kalendářem, které obdrželi po splnění některých sportovních úkolů
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v tělocvičně školy: projití se peklem, zazpívání koledy, pohybové kreace apod.
Krásný průvod Mikuláše s čerty a anděly vytvořili žáci devátých ročníků. To, že hráli
výborně, šlo poznat z některých reakcí mladších, slibů daných Mikuláši a utíkání
od čertových pytlů.
Soustředění v běžeckém lyžování

Soustředění, které proběhlo 12. – 17. 12. v Janských Lázních, se zúčastnilo 22 dětí,
8 pedagogických doprovodů a 9 externích trasérů z řad studentů z atletického
oddílu pod vedením trenéra Mgr. Davida Šnajdra. Menší účast byla ovlivněna
epidemickou situací na jednotlivých školách pro zrakově postižené. Letos byla
účast na soustředění podmíněná negativním PCR testem na Covid 19. Vše
proběhlo podle plánu bez mimořádných událostí, výcvik byl uzpůsoben místním
povětrnostním podmínkám a schopnostem zúčastněných dětí. Cílem soustředění
bylo zdokonalování lyžařské techniky dle úrovně jednotlivých žáků a zvyšování
jejich fyzické zdatnosti.
Součástí výcviku byla i střelba z laserové zvukové biatlonové pušky. V tomto směru
už několik let spolupracujeme s panem Ing. Maximem Čamborem z nadace Jeden
na Jednoho. Ten zajistil trénink a pomohl při
následném biatlonovém závodě. Tam si
mohli žáci porovnat své síly nejen při

střelbě, ale také v rychlosti na trati.
Náročnost závodů byla rozdělena do tří
úrovní dle možností dětí.
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Nejlepší střelkyní byla brněnská Markéta Trunčáková (B2), nejlepším běžcem se
stal plzeňský Michal Knedlhans ( B4), celkově zvítězil opavský Jiří Uhlíř (B2). V
programu soustředění jsme opět zařadili půldenní výlet po Krkonošské magistrále,
který imitoval přípravu na start ve známém závodě Jizerská padesátka, kterého se
nejlepší žáci účastní a prezentují tak sport zrakově handicapovaných. Toto všechno
by nebylo možné bez výrazné pomoci pana Mgr. Davida Šnajdra a jeho svěřenců

ze sportovního atletického klubu a obětavé práce pedagogů jednotlivých škol
pro zrakově postižené. Hlavně u žáků z prvního družstva byl patrný výrazný posun
v technice, kondici a motivaci od pobytu na horách k výkonnostnímu tréninku.
Talentovaní žáci: Matěj Kotěšovský (B2), Jiří Uhlíř (B2), Klára Pacolová (B1),
Markéta Trunčáková (B2), Anna Sauerová (B1). Srdečně děkujeme Nadačnímu
fondu Českého rozhlasu Světluška a Nadaci Leontinka, které pravidelně přispívají
výraznou částkou na uspořádaní sportovních i jiných akcí pro naše děti.
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Nadace a sponzoři spolku Tandem pro rok 2021
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Nadace České spořitelny
LUNA – OVO s.r.o. Opava
OPTYS s.r.o. Opava
RITSCHNY – Kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. Opava
RS SLÁDEČEK, zahradnická a poradenská činnost, Opava
PENAM, a.s.
Ostroj a. s.

Děkujeme všem, kteří finančně nebo věcnými dary podporovali aktivity Tandemu.
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Celkové vyúčtování

Pokladna SRPŠ
Pokladna TANDEM
Banka SRPŠ
Banka TANDEM
Celkové součty

Příjmy
1
2
3
4
5
Výdaje
1
2
3
4
5
6

Příjmy
38 400,00
96 200,00
400,00
267 500,00
402 500,00

Výdaje
38 381,00
93 746,00
10 000,00
378 096,84
520 223,84

Počáteční zůstatek
1 027,00
2 841,00
100 233,47
339 778,85
443 880,32

příspěvky
dary, dotace
učebnice
ostatní příjmy
peníze na cestě

402 500,00
154 000,00
248 500,00
0,00
0,00
0,00

spotř. mat. + DHM
služby
mzdy + daně
peníze na cestě
provozní náklady
ostatní výdaje

520 223,84
30 883,00
81 111,94
27 952,80
0,00
105 000,00
275 276,10

Koncový zůstatek
1 046,00
5 295,00
90 633,47
229 181,31
326 155,78
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