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KDO JSME? 
OCR Čelákovice jako tréninková skupina načínáme už 6. rok fungování a za tu dobu jsme ušli 
už pořádný kus cesty! Spolek se rozrostl ze třech zakládajících osob na téměř 380 členů čítající 
základnu, ke které je nutné připočíst i spoustu dalších účastníků našich akcí, kteří se díky našim 
aktivitám pravidelně hýbou. Ačkoliv v názvu neseme OCR (tedy zkratku pro překážkové závody), již 
dávno nejsme takto úzce zaměřenou skupinou. Mimo zmíněné závody a tréninky na ně, pořádáme 
běžecká soustředění, jógové lekce, otužovací ale i charitativní akce. Netvoříme tak skupinu 
výsledků-chtivých vrcholových závodníků, ale spíše velmi pestrou a širokou komunitu lidí různého 
věkového rozpětí se společným zájmem. Díky tomu sdružujeme od výkonných sportovců až po 
maminky na mateřské. Ani po 5 letech neupouštíme od zvyšování kvality tréninků, zázemí pro 
tréninky, ale především od šíření povědomí o zdravém pohybu. Vždy bylo naším cílem zvednou lidi 
z gauče a naučit je milovat přirozený pohyb.  

Tréninky máme netradiční a velmi pestré. Ačkoliv se všichni spolku věnujeme při plném pracovním 
úvazku, zaměřujeme velikou pozornost na sebevzdělávání, abychom trénovali zdravě a bojovali 
proti špatným pohybovým stereotypům. Takové cvičení je pak výbornou prevencí proti velké 
spoustě nejen civilizačních onemocnění! 

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 
Rok 2020 byl pro všechny velmi neobvyklý a byl i pro nás velkou zkouškou. Omezení závodů 
zdaleka nebylo jediné, co nás na sportovním poli potkalo. Tři měsíce jsme měli zcela znemožněné 
společné tréninky. Několik dalších měsíců bylo ve velmi omezeném režimu. Museli jsme velkou 
část činností  přesunout do online prostředí, abychom i nadále dokázali lidi motivovat a inspirovat 
k individuálnímu zdravému pohybu. V době náročné pro všechny jsme měli za cíl udržet si pozitivní 
náladu a šířit ji dále.  

Novinkou minulého roku je zapojení se do iniciativy Rozběháme Česko, díky které můžeme ještě 
efektivněji šířit význam běhu v našem životě. 

Excalibur race - hornický skanzer Mayrau ve Vinařicích u Kladna
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TRÉNINKY A VÝZVY 
V měsících, kdy to epidemiologická situace umožňovala, jsme pořádali 5 tréninků týdně, z toho dva 
zcela zdarma. Odvedli jsme 171 tréninkových jednotek - tedy 270 hodin tréninku a ukázali tak 1614 
účastníkům, že pohyb může být zábavný a zdravý zároveň. 

Již pátým rokem pořádáme akce, které stmelují komunitu lidí jak v našem městě, tak i ty z okolí. 
Zároveň ale zařazujeme i osvětové a edukační akce. 

Novoroční koupačka 

Rok 2020 jsme společně odstartovali 
hned 1.1.2020 zavedením nové tradice 
v podobě Novoroční koupačky. Sešlo se 
neuvěřitelných 140 lidí a 30 z nich sebralo 
odvahu zúčastnit se i výzvy samotné. 
Mimo krátkého běhu a pár skoků panáka 
museli všichni zúčastnění vydržet dvakrát 
20 vteřin v Labi. Sportovní odpoledne 
jsme zakončili společným opékáním buřtů 
a  popíjením výborného svařáku. Celá akce 
byla charitativní a podařilo se nám díky ní 
vybrat přes 10 000 Kč na pomoc čelákovické 
dívence, která trpí Lenox Gastautovým 
syndromem.  

Kurz první pomoci 

Zorganizovali jsme speciální kurzu první 
pomoci. Jelikož se snažíme ukázat, že než 

Indoor trénink - kruhový trénink

Novoroční koupačka

Kurz první pomoci
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být jen „hrdinou“ sociálních sítí, je daleko 
lepší být opravdovým hrdinou a umět 
zachránit lidský život, tak náplní nebyla 
pouze teorie, ale také praxe. Každý si mohl 
vyzkoušet např. srdeční masáž, Heimlichův 
chvat, použití AED (automatizovaný externí 
defibrilátor) a v neposlední řadě i ošetření 
namaskovaných zranění.  

Online výzva  

Na jaře jsme se nechtěli smířit s tím, že 
zůstaneme bez pohybu a kontaktu mezi 
sebou. Připravili jsme proto několikatýdenní 
online výzvu zaměřenou na mobilitu 
a  lokomoci. Účastníci průběžně dostávali 
zadané jednotlivé úkoly, jejichž splnění 
museli natočit a podělit se o něj s ostatními. 
Kromě pravidelného pohybu byla tak 
zajištěna i skvělá zábava!  

Paddleboard trénink 

V létě jsme pořádali dvě paddleboardová 
odpoledne. A když už jsme tím „domovem 
na Labi“, vyrazili jsme trénovat na hladinu 
naší krásné řeky. Během obou akcí se nás 
na Labi vystřídalo přes 60 a pro většinu to 
byl nový zážitek, díky němuž rozšířili své 
sportovní obzory.  

Běh za trpaslíky 

Na konci června jsme se neváhali zapojit do 
celorepublikového charitativního Běhu za 
trpaslíky a připravili si lokální verzi tohoto 
běhu. Přispěli jsme tak k celkové částce 254 
117 Kč, která se vybrala pro Nadační fond 
Šance onkoláčkům. 

Jóga venku 

Jelikož jednou z našich pravidelných aktivit 
je jóga, pořádali jsme i ukázkovou lekci 
jógy, a to přímo na břehu Labe. Cílem bylo 
ukázat, že jóga není jen o protahování, ale 
vzhledem k její silové stránce může být 
i pěknou makačkou. Během ukázkové lekce 
si mohlo několik nováčků vyzkoušet, jaké 
benefity jóga přináší. 

Paddleboard trénink

Běh za trpaslíky

Jóga venku

Online výzva
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Výběh pro Nadační fond Českého rozhlasu 
– Světlušku 

Jednou ze zrušených akcí byl již tradiční 
Běh pro Světlušku v pražské Stromovce. 
Účastníci se zakoupeným startovným si 
tak „závod“ mohli odběhnout virtuálně. 
Jelikož to zrovna protiepidemická 
opatření dovolovala, zorganizovali jsme 
společný výběh na podporu slabozrakým 
a nevidomým. Všichni účastníci si tak mohli 
vyzkoušet jak roli nevidomého, tak i vodiče.  

Běžecká výzva #anticovid 

Podzim byl opět ve znamení zpřísňování 
vládních opatření, a tak jsme se vrátili zpět 
do online prostoru. Připravili jsme 8 týdenní 
běžeckou výzvu, jejíž smyslem bylo nejenom 
se zlepšit v běhu, ale především posilovat 
svou imunitu individuálním pobytem venku 
spojeným s fyzickou aktivitou. Za dobu 
trvání výzvy naběhalo 44 účastníků přes 
10.000 km! 

Prosincová výzva 

Již třetí rok v řadě jsme připravili nejen pro 
naše členy tradiční Prosincovou výzvu. Na 
všech 31 prosincových dní jsme připravili 
plán pro 60 účastníků výzvy. Plnění daných 
úkolů z pestré palety zadání pohybových 
aktivit (běh, cvičení, jóga, mobilita,…) 
doplňovalo také otužování. Díky této výzvě 
proběhlo přes 100 vykoupání v otevřené 
vodě – převážně v Labi. 

OCR HŘIŠTĚ
Po celý rok se nám navzdory neustálým 
problémům s vandaly dařilo udržet hřiště 
čisté a bezpečené. Našim členům i veřejnosti 
jsme tak poskytli příjemné a netradiční 
zázemí pro tréninky. Po odstranění plotu 
z areálu stadionu na konci roku nám byla 
bohužel část pomůcek rozkradena.  

Od léta jsme věnovali velké úsilí přípravě 
konceptu nového hřiště, které bude město 
Čelákovice v letošním roce budovat, a na 
které se neuvěřitelně těšíme. Získáme tím 
nejkvalitnější zázemí na venkovní přípravu 

v  širokém okolí.    

Běžecká výzva #anticovid 

Prosincová výzva

OCR hřiště
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ZÁVODY A SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY V ROCE 2020 
COVID nám sezónu omezil jen na několik závodů – konkrétně jsme se společně účastnili pouze 
13 velkých závodů. I přes snížený počet a velmi omezenou přípravu se nám v umístění týmů dařilo.  

Z pohledu diváka zřejmě nejzajímavějším 
závodem byl v loňském roce Spartan Ultra, 
který se poprvé běžel v České Republice, 
konkrétně v Liberci. Čekalo na nás přes 
55   ilometrů dlouhá trať s převýšením více 
než 3100 výškových metrů. I přes vysokou 
náročnost trati jsme obsadili nádherné třetí 
místo z 54 týmů!  

Z oněch 13 závodů jsme pouze jedinkrát 
chyběli v TOP 10 mezi týmy. Mimo jiné 
se nám podařilo vybojovat tato zajímavá 
umístění:  

•	 Spartan Kroměříž Sprint, 4. místo  
ze 134 týmů 

•	 Spartan Kroměříž Super, 6. místo  
z 93 týmů 

•	 Spartan Liberec Ultra, 3. místo  
z 54 týmů 

•	 Spartan Liberec Super, 4. místo  
z 56 týmů 

•	 Spartan Liberec Sprint, 2. místo  
ze 70 týmů 

•	 Predator Race Bolevák Run, 6. místo  
ze 72 týmů . 

Spartan Ultra - Liberec

Gladiator race

Predator race - Krušné hory
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CHARITATIVNÍ AKCE
Po celý rok se jako jednotlivci zapojujeme do velké spousty charitativních běhů . Ale jdeme tomu 
naproti i jako spolek a již zmiňovaná Novoroční koupačka byla skvělým startem, kde se nám 
podařilo vybrat přes 10 000 Kč.  

V průběhu léta jsme nazuli běžecké boty v rámci Běhu pro trpaslíky a přidali se tak k celorepublikové 
akci pro onkologicky nemocné děti. Pomohli jsme tím k celkově vybrané částce 254 117 Kč! 

Během roku bylo plánováno se opět zapojit do iniciativy Ukliďme Česko na Den Země, ale 
epidemická situace to nedovolila. Nahradili jsme si to individuálně během Prosincové výzvy, kde 
jsme pravidelně zařazovali Plogging - neboli sbírání odpadků při běhu. 

Více informací o našich projektech lze nalézt přímo na našem webu www.ocrcelakovice.cz/charita 

CO JSME NAKOUPILI
V roce 2020 jsme díky dotacím a darům pořídili celou řadu nových cvičebních a rehabilitačních 
pomůcek. Rozšířili jsme vybavení na naše OCR Monkeys tréninky pro zlepšení úchopu, koordinace 
a stability. Zakoupili jsme například přenosnou dopadovou plochu pro náročné ručkovací překážky, 
mobilní konstrukci na slackline, ale profesionální výbavu na jógové lekce.  

Absolvovali jsme několik náročných školení, aby naše vedení mohlo být ještě profesionálnější 
a přínosnější.  

PROPAGACE A PR
Naši nejpoužívanější prezentační platformou je Facebook, kde nás momentálně sleduje přes 1600 
lidí. Maximální dosahy našich příspěvků se pohybovali v rozmezí 2,5 a 3,5 tisíce jednotlivců za den 
a běžný denní průměr se pohybuje v rozmezí 500 až 1000. Nic se nezměnilo na tom, že dosah je pouze 
organický, tedy přirozené zobrazení příspěvků, nikoliv placená reklama. Stále zvětšujeme základu 
lidí, kteří nás sledují na lnstagramu, kde máme už 430 followerů. Náš web www.ocrcelakovice.cz 
neustále vyvíjíme a vylepšujeme. 

Velkou publicitu nám přináší umístění na závodech, kdy jméno našeho města bylo vidět hned 
dvakrát na stupních vítězů a na 12ti z 13ti velkých závodů jsme byli v TOP 10. Nejen umístění, ale 
i  fakt, že našimi dresy doslova obarvíme startovní pole, zvyšuje povědomí o Čelákovicích. 

Využíváme všech příležitostí a dáváme o sobě vědět občanům Čelákovic pomocí Zpravodaje, kde 
průběžně informujeme o dění kolem našeho spolku.  

Facebook
www.facebook.com/ocrcelakovice
www.facebook.com/srtgcelakovice

Hlavní komunikační platformou zůstává Facebooku, kde zveřejňujeme fotky z tréninků, akcí 
i závodů, reporty z důležitých závodů, videa, aktuální informace, a také události jednotlivých 
tréninků. 

Instagram
www.instagram.com/ocrcelakovice 

Budujeme si komunitu fanoušků i na Instragramu, kde se nám podařilo zvýšit záběr již na 430 
tzv. followerů. 
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Youtube
https://www.youtube.com/OCRcelakovice   

Všechna videa, která natočíme na trénincích, závodech i akcích, následně sestříháme a umístíme 
na náš kanál na YouTube. Tam jsme překročili stovku odběratelů a tak se můžeme pyšnit vlastní 
adresou za lomítkem.   

PLÁNY NA ROK 2021
Plány na rok 2021 jsou zatím jen koncepční. Jen těžko můžeme odhadovat, jak se bude vyvíjet 
epidemiologická situace a v jakém režimu budeme moct fungovat. Rádi bychom opět najeli na náš 
pravidelný tréninkový režim, naplánovali víkendová soustředění a cesty na závody.  

V plánu je další sebevzdělávání a tím i zvyšování úrovně tréninků. Chceme i nadále využívat síly 
skupiny a pomáhat potřebným či rozšiřovat povědomí o různých druzích nemocí a postižení. 
Budeme tak společně doufat, že vše bude spět k lepšímu! 

POMOHLI NÁM 
Úplným závěrem chceme poděkovat všem partnerům, kteří nám v minulém roce pomohli ať už 
finančně, nebo materiálně. Vaší pomoci si nesmírně vážíme! Jmenovitě chceme poděkovat: 

•	 Městu Čelákovice 

•	 Obci Zeleneč 

•	 Restauraci Pasta Fresca 

•	 Řeznictví Přibyl 

Jan Pfeffer
Předseda 

SK OCR ČELÁKOVICE, z.s.


