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Naše činnost - obecně
Proč ….
Náš svaz je tu proto, aby podpořil sportovní vyžití a provozování sportu
nevidomým a zrakově postiženým, aby pomohl usnadnit přístup ke sportu,
zajištění jeho regulérnosti, kvality, pro zajištění takové nabídky, aby si mohli
vybrat všichni podle svých zájmů, schopností, věku, pro zapojení co
největšího počtu zrakově postižených do sportovního dění
I když to může mnohým znít jako nemožné, a neumí si představit, že
poslepu sjíždí sjezdovky, brázdí cesty na kole, hrají šachy nebo bowling,
perou se na tatami, nebo hrají fotbal, skutečnost je taková, že i zrakově
postižení se věnují mnoha různým druhům sportu.
Toho, že je sport důležitou součástí života všech, jsou si vědomi mnozí,
napsáno o tom bylo mnoho, např. ve vztahu ke zdraví národa, kdy v ČR je
obezita jedna z nejvyšších v Evropě a je zdrojem civilizačních chorob, že
sport je důležitý k zaměstnání dětí a mládeže, tak, aby se zvedli od
počítačů a nedělali špatnosti z nedostatku jiné činnosti.
A to samé je platné pro zrakově postižené. Ale, možnost sportovat, pro ně
má i mnoho dalších rozměrů.
Pro zrakově postižené je nejen možností jak zlepšit obecnou kondici, ale
napomáhá i rozvoji orientace a koordinace, zlepšení používání smyslů jako
je sluch, hmat nebo rovnováha, tolik důležitých pro samostatný pohyb a
orientaci při všech činnostech v běžném životě zrakově postiženého. Je i
příležitostí k setkávání s lidmi s podobnými problémy a k navázání vztahu
se všemi s podobnými zájmy, i mezi zdravými. U mnohých pomáhá
odstranit strach a nejistotu z pohybu, „vytáhnout“ je zpoza stěn jejich
domovů kde by pasivně čekali, kdo se o ně postará, je cestou k jejich větší
samostatnosti.
Obdiv a uznání okolí, že něco i přes problémy se zrakem dokázali, jistě
pozvedne sebevědomí, může přispět k životnímu optimismu a radosti.
Mnohým, kteří zrak ztratili později, se po ztrátě zraku může zdát, že se
nedá zvládnout život s tímto handicapem, to že se budou sportu věnovat,
jim může pomoci se přenést přes náročnou životní etapu.

Jakými cestami ….
V rámci ČSZPS je zajišťována a podporována sportovní příprava i soutěže,
je zajišťována sportovní činnost od zcela rekreační, přes závodní až po
vrcholovou úroveň, ti nejlepší reprezentují na vrcholných mezinárodních
soutěžích, jako jsou ME, MS a Paralympijské hry.
Mezi našimi sportovci jsou nejmladší kategorie kategorie dětí, přes kadety,
juniory, dospělé až po seniory.
V praxi se snažíme ke sportu přispět a podpořit ho po mnoha stránkách –
např. po stránce organizační, odborné, metodické, administrativní,
legislativní (pravidla sportů), personální, materiální, finanční, služeb
spojených s provozováním sportu, propagace a zlepšování povědomí o
sportu zrakově postižených, získávání nových zájemců především z řad
dětí a mládeže.
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Aktivity jsou organizovány přímo svazem i ve spolupráci s našimi
sportovními oddíly, kluby, jednotami, školami pro zrakově postižené, SPC,
dalšími svazy pro handicapované, ČPV, ČSC.
Zrakově postižení lidé můžou vybrat ze zhruba šestnácti hlavních druhů
sportu, kterými jsou: alpské lyžování, atletika, běžecké lyžování, bowling,
cyklistika, futsal, goalball, judo, kuželky, plavání, showdown, simulovaná
zvuková střelba, šachy, turistika, veslování, vzpírání. Pokud se účastní
soutěží, jsou na základě klasifikace zrakového postižení rozděleni do třech
kategorií, B1 - B3, tak aby spolu soutěžili lidé s podobným stupněm
postižení, kdy v B1 jsou osoby zcela nevidomé, B3 znamená nejlehčí
postižení, ale neumožňující rovnocenně soupeřit se zdravými.

Naši členové

ČSZPS v roce 2013 sdružoval 27 oddílů, sportovních klubů, nebo
tělovýchovných jednot se samostatnou právní subjektivitou, ve kterých
provozují sport zrakově postižení.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Členské oddíly, TJ, SK
TJ Zora Praha
SK Stella Praha
Blind sport club Praha
SK Tyflosport
SK Slavia Praha OZP
TJ Elán Kladno OZPS
TJ Autoškoda Mladá Boleslav
1. Centrum ZP Jižních Čech
Kuželkářský Klub Karlovy Vary
TJ VD Start Plzeň
SKK OZP Rokycany
Klub ZPS ASK Lovosice
TJ Start Karko Ústí n. l.
VK Tyflocentra Ústí nad Labem
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí II - Hylváty ZP
TJ Sokol Brno IV Oddíl kuželek ZP
SK Orbita Brno
Tandem Brno
Futsal pro nevidomé - Avoy MUBrno
SK Handicap (?) Zlín
TJ Jiskra Kyjov OZPS
TJ Morávia Násedlovice
SK Olomouc Sigma MŽ ZPS
SK UP Olomouc, oddíl judo ZP
TJ Zrapos Opava
SK ZP Baník Ostrava
SK Michálkovice ZPS
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V oddílech bylo registrováno celkem 1721 členů, v tomto věkovém
rozložení:

Žactvo
Dorost
Dospělí
CELKEM

Muži
38
46
905
989

Ženy
25
21
686
732

Členy oddílů (TJ, SK) jsou zrakově postižení sportovci, trenéři, rozhodčí,
ale také ti, jejichž pomoci by sport zrakově postižených nemohl fungovat,
tedy jejich traséři, piloti, naváděči a další nezbytní asistenti.

Organizační struktura
Plenární shromáždění ČSZPS
Plenární shromáždění ČSZPS je nejvyšším orgánem organizace.
Prezidium ČSZPS .
Prezidium ČSZPS je nejvyšším normotvorným orgánem mezi dvěma
zasedáními Plenárních shromáždění ČSZPS
Prezidium tvoří 4 přímo voleni kandidáti, které zvolilo Plenární shromáždění
ČSZPS, pátým členem je prezident ČSZPS, který má rovněž hlas
rozhodující. Funkční období prezidia je shodné s funkčním obdobím
prezidenta svazu.
Prezidium v první části roku pracovalo ve složení: Mikuláš Ďurko
(viceprezident), Zbyněk Janečka, Vladimír Krajíček, Marcela Kulíšková a
Jaroslav Pata jako prezident ČSZPS.
Po dubnovém plenárním shromáždění byl V. Krajíček nahrazen Františkem
Eliášem.
Prezident ČSZPS
Prezidenta svazu volí Plenární shromáždění ČSZPS na čtyřleté funkční
období. Je statutárním a výkonným orgánem mezi jednotlivými zasedáními
Plenárních shromáždění ČSZPS Funkce prezidenta je placená.
Tuto funkci vykonával Jaroslav Pata.
Sekretariát ČSZPS
Činnost je zajišťována vedoucí sekretariátu s kumulovanou funkcí
ekonoma, koordinátora sportů, asistenta a vedoucího RT reprezentace,
tato funkce je placená.
Funkci vykonávala Milada Zdražilová.
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Kontrolní a revizní komise ČSZPS
KRK je nezávislým orgánem pro provádění kontroly a přezkoumávání
ekonomických, administrativních a právních operací uskutečňovaných
v rámci ČSZPS
KRK pracovala ve složení Miroslava Valášková, Jana Rašpličková Zdeněk
Pavlíček, po PSH Z. Pavlíčka nahradil Ing. Karel Novotný.
Sportovní rada ČSZPS
Sportovní rada ČSZPS je výkonným orgánem ČSZPS v oblasti hodnocení
a řízení sportu zrakově postižených. Metodicky řídí Výkonné výbory sekcí
jednotlivých sportovních odvětví.
Sportovní rada ČSZPS je řízená Výkonným a řídícím výborem, který
pracoval ve složení Robert Peška, Zdeněk Barlok a František Eliáš, po
PSH ve složení Robert Peška a Josef Kaplan.
Výkonný výbor sekce ČSZPS
Sportovní sekce je článek bez právní subjektivity ve struktuře ČSZPS.
Je charakterizována jedním, či skupinou sportovních odvětví. Organizuje,
řídí a odpovídá za činnost daného sportu.

Členství ČSZPS v organizacích a asociacích
ČSZPS je členem v:
Českém paralympijském výboru – ČPV
Mezinárodním paralympijském výboru – IPC (prostřednictvím ČPV)
Mezinárodní asociaci pro zrakově postižené sportovce – IBSA
Mezinárodní asociaci zrakově postižených šachistů - IBCA
Unii zdravotně postižených sportovců České unii sportu – ČUS (prostřednictvím UZPS)

Finanční zpráva
ČSZPS v roce 2013 hospodařil s finančními prostředky z těchto zdrojů:
Státní rozpočet:
- MŠMT Program: I. - Státní sportovní reprezentace
- MŠMT Program III. - Všeobecná sportovní činnost
- MŠMT Program V. – Organizace sportu
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Český paralympijský výbor:
- ČPV – příspěvek sdruženým svazům z darů a základní příspěvek

Dotace z rozpočtu měst a obcí:
- Magistrát hl. města Prahy – příspěvek na činnost
- příspěvek na vybavení – goalball
- příspěvek na vybavení - cyklistika
- účast cyklistů na závodech a MS
- účast goalballového týmu na turnajích a MS
- podpora Otevřeného ME v bowlingu
- Město Vracov – podpora MČR v kuželkách

Nadace a nadační fondy - dary a příspěvky:
- Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška - projekty
Plaváček, Kadet a junior, Žákovská goalballová liga, Sportovní tábor,
(celkem 315 000,-)
- Nadace Leontinka - projekty Sportovní tábor, Podpora mladých
sportovních talentů (celkem 120 000,-)
-
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Dary:
- Prostav, Ofta – podpora reprezentace goalballu
- Way 4 You – podpora MČR v bowlingu

Příspěvky samoplátců a oddílů, SK na účast na mezinárodních akcích:
- ME v kuželkách
- MS v showdownu
- MS v plavání IPC
- EP v alpském lyžování
- SP v běžeckém lyžování
Příjmy ze startovného k úhradě nákladů na soutěže v ČR a příspěvky
účastníků na soustředění:
- MČR kuželky, simulovaná střelba, showdown, OME v bowlingu
- soustředění lyžařů, sportovní tábor
Rozvaha za rok 2013
Aktiva
22
28
29
82
88
89
211
221
335
378
381
385

Pasiva

Celkem

1 633 517,90

Samost. mov. věci a soubory mov. věcí
Drobný hmotný investiční majetek
Ostatní hmotný investiční majetek
Oprávky k samost. mov. věcem a soub. m.v.
Oprávky k DHIM
Oprávky k ostatnímu investičnímu majetku
Pokladna
Bankovní účty
Pohledávky za zaměstnanci
Jiné pohledávky
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

1 015 345,79
48 576,00
103 604,50
-1 015 346,30
-48 576,00
-103 604,50
156 105,00
1 370 935,07
30 000,00
57 457,34
18 521,00
500,00

Celkem

1 633 517,90

321
333
336
342
383
384

Dodavatelé
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Zúčt. s institucemi soc. zabezpečení
Ostatní přímé daně
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

901

Vlastní jmění

Zisk/Ztráta
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13 825,94
34 801,00
18 528,00
1 036,00
2 259,00
50 000,00
2 006 505,08

-493 437,12
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Výsledovka za rok 2013
Náklady
501
502
511
512
513
518
521
524
527
545
549
581
582

Výnosy
644
645
649
682
691

Celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
Poskyt. příspěv. zúčt. mezi org. složkami
Poskytnuté příspěvky

Celkem
Úroky
Kursové zisky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

Zisk/Ztráta

5 959 398,50
310 059,70
24 966,12
21 410,00
154 913,24
10 186,00
3 607 498,26
546 997,00
169 259,00
16 135,00
8 838,68
333 920,80
96 227,00
658 987,70

5 465 961,38
20 340,35
7 200,28
1 355 720,75
1 561 800,00
2 520 900,00

-493 437,12

Organizační, administrativní a legislativní dění:
Na lednovém zasedání Sboru zástupců UZPS ČR byl Jaroslav Pata zvolen
jejím předsedou.
Dne 27. dubna 2013 se uskutečnilo volební Plenární shromáždění, na
němž byl do funkce prezidenta svazu zvolen Jaroslav Pata.
Do prezidia svazu byli zvoleni: Mikuláš Ďurko, František Eliáš, Zbyněk
Janečka a Marcela Kulíšková.
Do Kontrolní a revizní komise svazu byli zvoleni: Ing. Karel Novotný,
Miroslava Valášková a Jana Rašpličková.
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Prezident ČSZPS je členem Školské rady na ZŠ pro zrakově postižené,
nám. Míru 19, Praha 2.
Prezident ČSZPS zastupoval ČSZPS na jednáních VG ČPV, jako člen a
posléze nově zvolený předseda UZPS se účastnil porad předsedů svazů
ČUS a VH ČUS, byl schválen prezidiem ČSC za člena komise
handicapovaných cyklistů ČSC.
Prezident svazu se zúčastnil řady jednání sportovních sekcí a komisí,
mnohá jednání sám inicioval v zájmu projednání a řešení situace v daném
sportu.
ČSZPS byl pořadatelem Otevřeného mistrovství Evropy IBSA v bowlingu
v Praze – Zličíně, kterého se zúčastnilo 10 států, uspořádání lze hodnotit
jako úspěšné, organizační tým, v čele s Lubošem Krapkou, byl oceněn
účastníky i předsedou subkomise IBSA bowlingu.

ČSZPS nominoval pro vyhlášení nejlepších handicapovaných sportovců
ČPV za r. 2013 své kandidáty, do Top 10 atletku Mirku Sedláčkovou
s trasérem Michalem Procházkou, mezi juniory judistu Michala Motrince a
trenéra reprezentace goalballu Ladislava Fraňka.
ČSZPS byl osloven Subkomisí futsalu IBSA s návrhem, zda by Česká
republika mohla uspořádat mezinárodní propagační a rozvojový turnaj,
tento návrh byl po projednání přijat.
ČSZPS v řádném termínu podal žádosti o dotace z rozpočtu MŠMT, dle
nových pokynů z MŠMT pro všechny programy přímo (poprvé bez
zprostředkování pomocí ČPV a UZPS) samostatně přímo na MŠMT.
Změny v poskytování dotací ale znamenaly vysoký nárůst administrativní
zátěže. Dále byly podány žádosti o dotace na MHMP a Nadační fond ČRo.
Všechny dotace čerpané v roce 2013 byly vyúčtovány v řádném termínu
dle pokynů poskytovatelů.
Prezidium svazu zasedalo na 4 řádných zasedáních, kde byly průběžně
projednávány aktuální problémy i záležitosti týkající se rozvoje svazu a
sportu zrakově postižených.
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Sportovní dění
Sportovní dění v reprezentaci
ČSZPS podporoval jak sportovní přípravu, tak účast na přípravných
závodech, jednak pro možnost srovnání výkonnosti, i splnění limitů pro
vrcholné soutěže. Naši sportovci se zúčastnili třech MS a dvou ME v
paralympijských sportech, v neparalympijských sportech se naši sportovci
zúčastnili dvou MS a dvou ME.
Rok 2013 byl prvním rokem v čtyřletém cyklu příprav sportovců na vrchol,
kterým jsou LPH v Riu, sportovci v zimních sportech mohli plnit limity a
kritéria pro účast na ZPH v Soči.

Paralympijské sporty

Alpské lyžování
V týmu alpského lyžování došlo ke změnám, v září roku 2012 se naše
úspěšná lyžařka, Anna Kulíšková, rozhodla přerušit svoji závodní kariéru a
odjela na studijní pobyt do Kanady, v roce 2013 se rozhodla tento pobyt
prodloužit a tím prozatím ukončit svoji závodní kariéru, z rodinných důvodů
omezil činnost i závodník Jan Mrázek. Zdálo se, že končí éra sjezdového
lyžování ČSZPS, která byla po mnoho let nejúspěšnějším sportovním
odvětvím svazu.
Při jednání ve Zlíně se nám představil zájemce o sjezdové lyžování Patrik
Hetmer a představil nám svoji vizi k přípravě a odhodlání se probojovat do
reprezentace ČSZPS a na ZPH do Soči i schopnost finanční spoluúčasti na
přípravě. Byl vytvořen realizační tým podporující P. Hetmera, ve složení
trasér Máčala Miroslav, trenér František Dostálek, koordinátorka Michaela
Hubačová a vedoucí Zbyněk Janečka.
P. Hetmer podstoupil v listopadu v Landgraafu mezinárodní oční klasifikaci,
a byl zařazen do kategorie B2, a zároveň si vyjel potřebné body pro slalom
na ZPH. Tento dobrý výsledek potvrdil na závodech v Rakousku, kde si
vyjel i body pro obří slalom. Na základě těchto výsledků a vyjednání udělení
výjimky od ČPV byl schválen do nominace pro ZPH do Soči.
Sportovec se finančně podílel na nákladech.
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Atletika
Vrcholem sezony bylo MS ve francouzském Lyonu, kam
byla přihlášena Mirka Sedláčková (T11) a trasér Michal
Procházka, kteří se připravovali pod vedením trenéra
Lukáše Drbohlava. V rámci přípravy a pro zaběhnutí limitů,
se zúčastnili závodů IPC v Brně a Paříži.
Na MS v Lyonu pak získali bronzovou medaili v běhu na
400m a 800m.
Z důvodu dlouhodobých a těžko řešitelných problémů se
zajištěním vhodného traséra s odpovídající výkonností,
ukončil bohužel závodní činnost Lukáš Flek.

Běžecké lyžování
V běžeckém lyžování jsme po delší dobu nepřihlašovali žádného sportovce
do soutěží IPC. Na základě osobních jednání s Mirkou Sedláčkovou jsme
vyhověli jejímu rozhodnutí se pokusit splnit limity a kritéria IPC a ČPV pro
ZPH Soči a organizačně zajistili její účast na závodech SP a na klasifikaci.

Cyklistika
Tandem Marek Moflar s pilotem Jiřím Chybou, vedený v roce 2013
Jiřím Jírovcem, byl po dobu 5 let podporován v účasti na soutěžích
EP, SP a MS.
V soutěžích EP a SP se tomuto tandemu dařilo vcelku slušně, ale
ani na čtvrtém MS své kariéry, které se konalo v Kanadě, nezajeli
kvalitní výsledky, skončili na 15. místě v časovce a na 17. místě na
silnici.
Po konzultaci s trenéry a konstatování, že u M. Moflara nedošlo
k očekávané progresi ve výkonnosti a sportovec trval na
dosavadním přístupu k přípravě, bylo rozhodnuto, že v roce 2014
se ČSZPS již nebude finančně podílet na jejich případných
startech v zahraničí, že příležitost dostanou jiné sporty.
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Futsal
I když se již v roce 2010, kdy se začalo s propagací tohoto sportu a
zakládáním oddílů, nepodařilo se získat dostatek hráčů kategorie B1, ze
kterých by mohl být sestaven reprezentační tým, a tak bylo upuštěno od
zamýšlené účasti na ME 2013.

Goalball
Goalball je v současné době asi nejúspěšnějším odvětvím a to, jak
výsledkově, tak herním projevem na zahraničních turnajích. Náš tým,
vedený trenérem Ladislavem Fraňkem a asistentkou týmu Alenou
Fraňkovou, se vypracoval do pozice, kdy je zahraničními odborníky
považován za jeden z nejlepších v Evropě a na světě a vydobyl si velký
respekt u předních světových týmů.
V průběhu roku se v rámci přípravy na ME zúčastňoval turnajů v zahraničí,
(Finsko, Švédsko, Bosna, Španělsko, Belgie). Jejich snažení za poslední
čtyři roky pak bylo prověřeno na ME skupiny A v Turecku, Konye. Zde tým
vyhrál pět zápasů ze šesti, bohužel prohra přišla právě ve čtvrtfinále, což jej
vyřadilo z bojů o medaili a skončil na 5. místě. Přesto se kvalifikoval na MS
2015, což je poprvé od roku 1994.
Goalball je prioritou ČSZPS a počítá se s jeho přednostní podporou.

Judo
S potěšením můžeme konstatovat, že i
v tomto paralympijském sportu nám
roste pod vedením trenérky Jiřiny
Kubíkové nadějný sportovec.
Mladý judista Michal Motrinec vyhrál v
kategorii juniorů do 66 kg na závodech
v Litvě, na ME v Budapešti skončil
v soutěži dospělých na 9. místě z 15
startujících, na navazujících Světových
hrách juniorů IBSA získal stříbrnou
medaili mezi 8 soupeři.

Výroční zpráva ČSZPS za rok 2013

12

Plavání
V plavání byl vytvořen reprezentační tým,
kde pod vedením trenérů Petra Lukáška,
Jany Boubínové a Miluše Kolesárové
trénovali plavci Nicole Fryčová, Lenka
Zahradníková a Martin Dráb.
V rámci přípravy a prověření výkonnosti se
zúčastnili mezinárodního mistrovství
Německa.
Plavkyně Lenka Zahradníková a Nicole
Fryčová se pak zúčastnily MS v Montrealu.
I když si zaplavaly osobní rekordy, přes
velkou snahu se jim nepodařilo přiblížit světové špičce, výsledkem bylo
několik umístění blízko konci startovního pole.

Neparalympijské sporty

Pro neparalympijské sporty bohužel není ze strany MŠMT v programu I. –
sportovní reprezentace poskytována podpora, proto i naše podpora byla
omezená. Podporu jsme tak mohli zajistit jen pro vzpěrače M. Biháryho pro
jeho účast na MS, vzhledem k předpokladu medailového umístění.
V ostatních neparalympijských sportech jsme nebyli schopni financovat
účast, sportovci si museli zajistit vlastní financování, nebo financování
převzaly oddíly, účast jsme zabezpečili pouze organizačně a uhradili
pojištění sportovců.
Bowling
OME v bowlingu v Praze se zúčastnilo celkem
sedm českých hráčů, a výsledky byly velice
dobré, ukazují na vzrůstající výkonnost českých
hráčů. Nejlépe lze hodnotit výkony Josefa
Gruncla, který získal bronz v jednotlivcích B3,
stříbro ve dvojicích B1 + B3 (spolu s Michalem
Krchem), a bronz ve čtveřicích. Stříbro
Výroční zpráva ČSZPS za rok 2013
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vybojovali také Roman Matouš a Jaromír Hasala ve dvojicích B2 + B2, a
do bronzové čtveřice patřili ještě Michal Krch, Karel Macháček a Roman
Matouš.

Kuželky
Hráč Karel Pařil (B3) a Anna Paulusová (B2) se na
vlastní náklady zúčastnili ME v Srbsku. Zde Karel Pařil
obsadil 5. místo, Anna Paulusová 7. místo.

Showdown
V roce 2013 se konalo MS ve slovinském
Kamniku. Tam se opět ve vlastní režii vydali tři
muži, Petr Bayer, Pavel David a Pavel
Michelfeit. Na MS obsadili 17., 35. a 30. místo.

Vzpírání
Dlouhodobě úspěšný, opakovaně zlatý
medailista a světový rekordman
v benchpressu v kategorii do 82,5 kg je
svěřenec trenéra Jiřího Smékala Martin
Biháry, proto jsme se i přes finanční
obtíže snažili zajistit jeho účast na MS
IBSA, které se tentokrát konalo
v Pekingu. A Martin opět potvrdil svou
dominanci v této disciplíně, výsledkem je
další zlatá medaile za výkon 170 kg.
(Nově bez podpory vzpěračského dresu.)

Domácí sportovní dění
Domácí sportovní dění bylo poznamenáno pokynem MŠMT, že z dotace
na všeobecnou sportovní činnost lze financovat pouze sporty
paralympijské.
ČSZPS se snažil financovat tyto sporty z jiných zdrojů, ale možnosti byly
bohužel omezené. Velice si vážíme práce sekcí, které přes výše uvedené
skutečnosti zajišťovaly soutěže svých sportů.
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Alpské lyžování
Komise alpského lyžování, pod vedením Zbyňka
Janečky, zajistila ve spolupráci se školami pro ZP
kurzy základního lyžování a také soustředění pro
lyžaře začínající i mírně a více pokročilé. Mezi lyžaři
jsou zájemci z řad dětí, v kategorii kadet a junior i
dospělých. Patrik Hetmer již po zvládnutí jízdy s
trasérem a jízdy v bránách postoupil do závodní
kategorie. Mezi mladšími lyžaři se rýsují tři nadějní,
kteří by měli postoupit do výběru
začínajícího s tréninkem v bránách
a případně se zúčastnit závodů,
ČSZPS ale vzhledem k velké
náročnosti nepočítá s pořádáním
vlastních závodů, závody budou
řešeny ve spolupráci s oddíly pro
handicapované buď v ČR, nebo
v zahraničí.

Atletika
Z pohledu domácího dění je situace v atletice velice špatná. Sportovci
stárnou, mezi mladými je bohužel malý zájem se soustavně připravovat.
Proto se nekonalo MČR v atletice dospělých, atletické soutěže dětí
probíhaly pouze v rámci sportovních her.
Plánovaný závod dospělých ve vrhačských disciplínách se díky povodním
neuskutečnil.
Běžecké lyžování
Běžecké lyžování je provozováno jednotlivými členy na
rekreační úrovni, o uspořádání soutěže byl malý zájem.
Děti měly možnost si vyzkoušet běžecké lyžování a osvojit si
jeho základy na „Sportovním táboře“.

Bowling:
Na domácí úrovni probíhaly jednak pravidelné
tréninky na úrovni oddílů, vrcholem sezony pak
bylo MČR, jemuž předcházely čtyři kvalifikační
turnaje. Bohužel o bowling není zájem ze strany
mládeže.
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Cyklistika
Pro české tandemové cyklisty byla zajištěna možnost účasti na čtyřech
závodech, a to ve spolupráci s pořadateli závodů pro zdravé, kde byla
vypisována kategorie tandemů. O závody byl ale malý nebo žádný zájem, a
tak bylo zváženo tento sport dále na závodní úrovni neorganizovat, pouze
v případě zájmu většího počtu cyklistů by se situace měnila.

Futsal
V současné době futsal hrají pouze 2 oddíly
a to Avoy MU Brno a BSC Praha, které mezi
sebou hrají utkání. Ani přes usilovnou snahu
již od roku 2010 o nábor nových mladých
hráčů, se členská základna nijak výrazně
nerozšířila.
Ocenění zaslouží oba oddíly za pořádání
mezinárodních turnajů, a to v Brně a Praze,
organizaci obou turnajů i sportovní úroveň
můžeme vysoce ohodnotit.
Oba oddíly spolupracují i s oddíly v zahraničí, se kterými se vzájemně zvou
na turnaje.

Goalball
Goalball má v ČR dlouholetou tradici,
goalballová liga dospělých má za sebou
22 ročníků, liga žáků12 ročníků, i když
poslední dva proběhly s pozměněnou
koncepcí.
Do ligy bylo zapojeno pět týmů dospělých,
z nichž každý
pořádal jedno
ligové kolo.
Potěšující situace nastala v goalballu žáků, kdy
po přechodné krizi z nedávné minulosti, ve
které některé školy nebyly schopny kvůli
nedostatku dětí sestavit svůj tým, byla
změněna koncepce. Nyní děti z celé ČR
v úvodní části absolvují soustředění pod
vedením zkušených trenérů. Pak jsou rozděleny do
přibližně vyrovnaných družstev, která hrají
závěrečný turnaj. K naší radosti je o tuto akci velký
zájem. Poděkování patří školám a jejich
pedagogům, kteří se do akce zapojují a obětavým
trenérům – především Pavlovi Vošahlíkovi, Karlovi
Novotnému a mnohým dalším.
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Judo
Členská základna v tomto sportu není příliš velká, v ČR se v roce 2013
nekonala žádná soutěž, proběhla pouze soustředění.
Kuželky
Sekce organizovala dlouhodobou ligovou soutěž družstev, v I. lize se
zapojilo pět družstev, ve II. lize čtyři družstva,
uskutečnilo se MČR.
Velice si vážíme i práce oddílů Slavie Praha OZP,
SKK Rokycany a TJ Zory Praha, které již tradičně
pořádají mezinárodní turnaje s vysokou sportovní
úrovní. Problémem ale je nezájem mládeže.

Plavání
ČSZPS podporuje pravidelné plavání dětí a mládeže v Praze a Brně, kde
jsou organizovány kurzy. Pokud se mezi dětmi
objeví nějaký talent, jsou mu domlouvány
individuálně tréninky ve spolupráci s oddíly pro
zdravé, s ohledem na místo bydliště, studia.
Konalo se MČR dětí a mládeže.
Byly uspořádány semináře se zaměřením na
metodiku výuky plavání zrakově postižených,
která vedla Michaela Bátorová z VUT Brno a
které se setkaly s velkým zájmem a nadšením a
jak doufáme, přinesou pokrok v tréninku mladých
plavců

Showdown
Sekce showdownu ČSZPS uspořádala
s podporou ČSZPS kvalifikační turnaje
pro MČR, MČR ve čtyřhrách, a MČR
jednotlivců, oddíly Tandem a Sigma
uspořádaly mezinárodní turnaje. O tento
sport je i poměrně slušný zájem ze
strany mládeže, i když v roce 2013 MČR
mládeže neproběhlo, je častým sportem
na školách pro ZP, showdown je
podporován i materiálně – zajištěním
míčků.
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Simulovaná zvuková střelba
Sekce střelby ČSZPS uspořádala seriál
kvalifikační turnajů a MČR s podporou ČSZPS.
V průběhu roku se ale na výkonnosti střelců
podepsalo přezbrojování, změna zbraní
zhoršila nástřely u řady střelců.
Oddíl TJ Zora Praha udržuje sportovní družbu
s oddílem z Polska, vzájemně se účastnili turnajů. Také u střelců platí, že
není zájem mezi mládeží.
Šachy
Velkým kladem sekce je práce s mládeží na ZŠ (např. v Praze pod
vedením J. Polnara, v Olomouci pod vedením M. Dobeše),.bohužel po
ukončení ZŠ jen malý počet šachistů pokračuje v tomto sportu ve svých
mateřských oddílech, na MČR
dospělých se již po řadu let
neobjevují noví hráči.
Velice dobrým krokem bylo
uspořádání MČR jednotlivců v rámci
Olomouckého šachového léta, na
čemž má zásluhu Jaroslav Fuksík,
ředitel turnaje a Zdeněk Pavlíček ze
Sigmy Olomouc.
Konalo se několik turnajů na
oddílové úrovni.
Vzpírání
I přes velké úspěchy na mezinárodní úrovni je členská základna tohoto
sportu nepatrná, aktivně jej provozují 3 sportovci. Na národní úrovni tak
s podporou ČSZPS byl v 1. CZPJČ, uspořádán pouze nominační závod.

Děti a mládež
Jsou nadějí na rozvoj sportu, díky příchodu
nových mladých sportovců může být
zajištěna kontinuita v jednotlivých sportech.
Také jsme si ale vědomi důležitosti sportu
pro život a proto chceme dětem ukázat ke
sportu cestu, maximálně jim tuto cestu
usnadnit a pomoci jim najít ke sportu vztah.
Proto mají aktivity určené pro děti
přednostní podporu.
Cestu k dětem a mládeži se snažíme hledat různými způsoby, nejvíce nám
ale pomáhá spolupráce se školami pro ZP a SPC, se kterou jsme velice
spokojeni.
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Pro získání nových malých sportovců pořádáme akci zvanou Sportovní
tábor, která se konala již posedmé a setkává se s plynule se zvyšujícím
zájmem. Zde se děti se sporty seznamují, mají si možnost je vyzkoušet a
naučit základy.

Podporujeme také sportovní hry zrakově postižené mládeže pořádané
každoročně školami pro ZP.

Závěrem ……
Závěrem bychom rádi ze srdce poděkovali všem, kteří se podíleli na
sportovním dění, kteří věnovali svůj čas a úsilí tomu, aby zrakově postižení
mohli trénovat, bavit se sportem, soutěžit, radovat se z úspěchů i se zlobit,
když se něco nepovede a přemýšlet jak se zlepšit … Tedy všem trenérům,
rozhodčím, trasérům, pilotům, naváděčům, organizátorům, asistentům,
doprovodům, průvodcům i funkcionářům, dobrovolníkům, ať již z oddílů,
škol, SPC, rodin, prostě všem těm, bez kterých by nebylo nejen to vše, co
je napsáno výše, ale mnoho dalších sportovních aktivit které se ve sportu
zrakově postižených dějí.
Naše velké díky patří také všem, kteří finančně nebo materiálně sport
zrakově postižených podporují, všem nadacím a dárcům, a poskytovatelům
dotací, z výčtu činností, našich sportovců vyplývá, že podpora má smysl, i
když výsledkem nejsou třeba zrovna medailová umístění.
Pata Jaroslav
Prezident ČSZPS

Výroční zpráva ČSZPS za rok 2013

19

