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Proč jsme zde
Asi nikdo nepochybuje o významu a smyslu sportu. Obecně je přínos
sportu uznáván díky pozitivním zdravotním důsledkům, udržování tělesné
kondice ve všech věkových skupinách. Je to volnočasová aktivita, vhodná
forma zábavy, ale důležitá je i jeho psychicky relaxační funkce, posilování
sebevědomí. Jeho smysl je nejen v získávání medailí a vítězství ale i radost
z pohybu a malé osobní úspěchy, přispívá ke zlepšení zdravého životního
stylu. Toto vše jistě platí pro zdravé i handicapované. Pro zrakově
postižené však přináší i něco navíc.
Jen těžko se vidící člověk může vžít do problémů, které zrakové postižení
denně přináší. Zrakové postižení znamená mnohá omezení,
v soběstačnosti, samostatnosti, znamená častou nejistotu v běžných
každodenních činnostech. Mnohým, kteří zrak ztratili později, se po ztrátě
zraku může zdát, že se nedá zvládnout život s tímto handicapem.
Život s handicapem lze prožít za zdí, v bezpečí domova, s tím, že veškerou
péči o takového člověka zajistí příbuzní nebo pečovatelky, ale takový život
mnoho radosti nepřináší. Ale také je možné žít život aktivní, maximálně
samostatný a soběstačný, prožitý s radostí z toho, že jsem něco dokázal,
něco zažil.
Jednou z aktivit, která může vylepšit život zrakově postiženého člověka,
přinést dobrý pocit z pěkného výsledku v soutěži, nebo jen radost z účasti
na nějaké sportovní akci i přes handicap, která může dodat energii a životní
optimismus a chuť prát se s problémy takového života je sport. Tedy, jde o
motivaci, ale oproti zdravým v ještě dalším rozměru. Sport je i příležitostí
k setkávání s lidmi s podobnými problémy. Navíc, pro zrakově postižené je
nejen možností jak zlepšit obecnou kondici, ale především napomáhá
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.
Právě pro usnadnění přístupu ke sportu, pro 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 je tu náš svaz.
V rámci ČSZPS o.s. je zajišťována a podporována sportovní příprava a
soutěže, je zajišťována sportovní činnost od rekreační, přes závodní až po
vrcholovou úroveň. První setkání se sportem začíná již od kategorie
kojenců a batolat, v rámci projektu Plaváček, dále naše činnost pokrývá
kategorie mladších a starších žáků, dorostenců, dospělých, i osob ve věku
veteránů.
Ve sportovních oddílech, tělovýchovných jednotách a sportovních klubech
sdružených v ČSZPS o.s., si zrakově postižení lidé můžou vybrat z 16-ti
hlavních druhů sportu, kterými jsou:

Výroční zpráva ČSZPS o.s. za rok 2012

2

Lyžování sjezdové
Plavání
Showdown
Simulovaná zvuková střelba
Šachy
Turistika
Veslování
Vzpírání

Atletika
Bowling
Cyklistika
Futsal
Goalball
Judo
Kuželky
Lyžování běžecké

Příležitostně je nabízena možnost k vyzkoušení sportů, které u nás nejsou
běžně provozovány, jako je třeba curling.
Náš svaz zajišťuje sportovní činnost zrakově postižených, kteří podle
stupně svého zrakového postižení soutěží ve 3 kategoriích, od kategorie B1
(zcela nevidomí), přes kategorii B2 (těžší stupeň) po kategorii - B3 (lehčí
stupeň).
Zajištění sportovní činnosti se týká podpory organizační, odborné,
metodické, legislativní, tak, aby česká pravidla a soutěžní řády odpovídaly
mezinárodním pravidlům pro jednotlivé sporty, 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.

Členové ČSZPS o.s.
ČSZPS o.s. v roce 2012 sdružoval 27 oddílů (sportovních klubů,
tělovýchovných jednot ) se samostatnou právní subjektivitou, ve kterých
provozují sport zrakově postižení.
V oddílech bylo registrováno celkem 1690 členů, v tomto věkovém
rozložení:

15 a méně let
16 - 18 let
19 - 23 let
24 - 50 let
Nad 50 let:
CELKEM

MUŽI
39
35
71
538
289
972

ŽENY
15
21
61
388
233
718

CELKEM
54
56
132
926
522
1690

Členy oddílů (TJ, SK) jsou zrakově postižení sportovci, jejich traséři, piloti,
naváděči a další nezbytní asistenti, trenéři, rozhodčí, bez jejichž pomoci by
sport zrakově postižených nemohl fungovat.
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Organizační struktura
Plenární shromáždění ČSZPS o.s.
Plenární shromáždění ČSZPS o.s. je nejvyšším orgánem organizace.
Prezidium ČSZPS o.s.
Prezidium ČSZPS o.s. je nejvyšším normotvorným orgánem mezi dvěma
zasedáními Plenárních shromáždění ČSZPS o.s.
Prezidium tvoří 4 přímo voleni kandidáti, které zvolilo Plenární shromáždění
ČSZPS o.s.a Prezident ČSZPS o.s., který má rovněž hlas rozhodující.
Funkční období prezidia je shodné s funkčním obdobím prezidenta svazu.
Prezidium pracovalo ve složení Mikuláš Ďurko, Zbyněk Janečka, Vladimír
Krajíček, Marcela Kulíšková a Jaroslav Pata (prezident ČSZPS ).
Prezident ČSZPS o.s.
Prezidenta svazu volí Plenární shromáždění ČSZPS o.s. na 4-leté funkční
období. Je statutárním a výkonným orgánem mezi jednotlivými
zasedáními Plenárních
shromáždění ČSZPS o.s. Funkce prezidenta je placená.
Tuto funkci vykonával Jaroslav Pata.
Sekretariát ČSZPS o.s.
Činnost je zajišťována vedoucí sekretariátu s kumulovanou funkcí
ekonoma, koordinátora sportů a asistenta a vedoucího RT reprezentace,
tato funkce je placená.
Funkci vykonávala Milada Zdražilová.
Kontrolní a revizní komise ČSZPS o.s.
KRK je nezávislým orgánem pro provádění kontroly a přezkoumávání
ekonomických, administrativních a právních operací uskutečňovaných
v rámci ČSZPS o.s..
KRK pracovala ve složení Miroslava Valášková, Jana Rašpličková a
Zdeněk Pavlíček.
Sportovní rada ČSZPS o.s.
Sportovní rada ČSZPS je výkonným orgánem ČSZPS o.s. v oblasti
hodnocení a řízení sportu zrakově postižených. Metodicky řídí Výkonné
výbory sekcí jednotlivých sportovních odvětví.
Sportovní rada ČSZPS o.s. je řízená Řídícím a výkonným výborem, který
pracoval ve složení Robert Peška, Zdeněk Barlok a František Eliáš
Výkonný výbor sekce ČSZPS o.s.
Sportovní sekce je článek bez právní subjektivity ve struktuře ČSZPS o.s..
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Je charakterizována jedním, či skupinou sportovních odvětví. Organizuje,
řídí a odpovídá za činnost daného sportu.

Členství ČSZPS o.s. v organizacích a asociacích
ČSZPS o.s. 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 – UZPS

Finanční zpráva
ČSZPS o.s. v roce 2012 hospodařil s finančními prostředky z těchto zdrojů:
Státní rozpočet:
- MŠMT prostřednictvím UZPS (Program: I. - Státní sportovní
reprezentace)
- MŠMT prostřednictvím ČPV (Programy: I. - Státní sportovní
reprezentace, II. - Sportovní centrum, V. – Organizace sportu)
- MŠMT – přímo do ČSZPS (Program III. – Všeobecná sportovní
činnost)
Český paralympijský výbor:
- ČPV – příspěvek sdruženým svazům z darů a základní příspěvek
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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 355 000,-)
- Nadace Leontinka - projekty Sportovní tábor, Podpora mladých
sportovních talentů (celkem 90 000,-)

Dotace rozpočtu měst a obcí:
- Magistrát hlavního města Prahy – projekty Podpora sportovní
přípravy a účasti ZP cyklistů, Soustředění ZP lyžařů a Sportovní
tábor

Dary:
-

Prostav, Ofta
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Rozvaha za rok 2012
Aktiva
22
28
29
82
88
89
211
221
378
381
385

Pasiva
321
333
336
342
383
901

Celkem

2 104 629,41

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
Jiné pohledávky
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

1 004 762,79
48 576,00
103 604,50
-1 004 763,30
-48 576,00
-103 604,50
97 759,00
1 784 687,90
200 687,19
19 336,00
2 159,83

Celkem

2 104 629,41

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

Zisk/Ztráta

28 580,33
43 734,00
22 271,00
3 421,00
118,00
1 666 450,14

340 054,94

Výsledovka za rok 2012
Náklady
501
502
511
512
513
518
521
524
527
545
549
551
581
582

Výnosy
644
645
649
681
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
Odpisy DNM a DHM
Poskyt.příspěv. zúčt. mezi org. složkami
Poskytnuté příspěvky

Celkem
Úroky
Kursové zisky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěv. zúčt. mezi org. složkami
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

Zisk/Ztráta
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5 302 767,95
559 244,89
28 346,40
32 355,00
148 227,26
3 436,00
2 455 685,40
538 731,00
167 599,00
15 890,00
13 977,01
319 028,99
142 331,60
258 300,00
619 615,40

5 642 822,89
39 886,22
0,47
458 089,20
800 000,00
696 500,00
3 648 347,00

340 054,94
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Organizační a legislativní dění, administrativa:
Tak jako každoročně byly aktualizovány směrnice ČSZPS, v reakci na
možnosti rozpočtu i na směrnice kterými se řídí ČSZPS – např. směrnice
MŠMT, MF. Tak byly aktualizovány např. Ekonomická směrnice, ve
spolupráci s právním oddělením ČSTV Smlouva s reprezentantem.
Nově byly žádosti na dotace z rozpočtu MŠMT podávány přímo jednotlivými
svazy, v podmínkách financování určovaných MŠMT došlo k mnohým
změnám, což zvýšilo zátěž při přípravě žádostí.
Prezidium svazu zasedalo na 4 řádných zasedáních, kdy byly průběžně
projednávány aktuální problémy i záležitosti týkající se rozvoje svazu a
sportu zrakově postižených.
V měsíci prosinci vedení svazu uspořádalo již tradiční setkání s úspěšnými
sportovci a funkcionáři ČSZPS o.s. na Strahově s vyhlášením a oceněním
těchto sportovců.

Prezident ČSZPS zastupoval ČSZPS na jednáních v rámci ČPV, jako člen
a posléze nově zvolený předseda UZPS se účastnil porad a VH ČSTV.
Člen prezidia V. Krajíček se aktivně podílel na činnosti komise pro tvorbu
nových stanov ČPV.
Prezident se zapojil do mnohých jednání sportovních sekcí a komisí
jednotlivých sportů, byl opět jmenován MHMP členem Školské rady ZŠ
nám. Míru.
Vedení svazu prostřednictvím ČPV podalo žádost o udělení divoké karty
pro účast cyklistů Moflar – Chyba na LPH v Londýně, žádost byla ale
zamítnuta, žádost pro atleta Lukáše Fleka na účast na ME v atletice byla
úspěšná.
V červnu se zástupci futsalu Z. Barlok a M. Rokůsek zúčastnili odborného
semináře v San Marinu, který pořádala IBSA futsal ve spolupráci s UEFA.
V prosinci zasedala v Praze subkomise showdownu IBSA, kde byla ČR
zastoupena Z. Barlokem.
V průběhu roku byl zajištěn překlad změněných pravidel a souvisejících
formulářů ke klasifikaci IBSA, ke konci roku byla zajišťována mezinárodní
klasifikace ve sjezdovém lyžování vzhledem k novým pravidlům,
V reakci na dění na LPH byl prostřednictvím ČPV na popud trenéra atletiky
podán návrh na změny v pravidlech atletiky ohledně kategorií běžců na
kongres IPC.
Vedení svazu, ve spolupráci se sekcí bowlingu, podalo žádost na pořádání
otevřeného ME v bowlingu 2013, po kontrole zástupcem bowlingu IBSA
bylo ČR pořadatelství přiděleno.
Na podzim byla zahájena jednání ve věci pořadatelství ME v kuželkách
2014.
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Sportovní dění v reprezentaci
První část roku 2012 byla ve znamení snah o zajištění účasti na LPH 2012
v Londýně, atleti, cyklisté a plavci se snažili splnit limity, vedení svazu pak
vedlo jednání pro jejich zařazení do Českého paralympijského týmu.
Účast na LPH v Londýně si nakonec zajistila Mirka Sedláčková s trasérem
Michalem Procházkou a plavkyně Nicole Fryčová a Lenka Zahradníková.
Bohužel kvóta přidělená České republice pro cyklistiku neumožnila
zařazení tandemu Marek Moflar a Jiří Chyba, systém pro kvalifikace
goalballu i přes vynikající výkony z posledního období, nedovolil ani účast
českého goalballového týmu. Protože se ale jedná o mladé sportovce,
jejichž výkonnost je jednoznačně na vzestupu, pevně věříme, že se těmto
sportovcům podaří probojovat na LPH v Brazílii 2016.

Paralympijské sporty

Alpské lyžování
Tým alpského lyžování, vedený Svatoplukem Kovářem, ve složení Anna
Kulíšková s trasérkou Michaelou Hubačovou a Jan Mrázek s trasérkou
Radkou Hanákovou, neměl v roce 2012 žádnou vrcholnou soutěž. Sjezdaři
se zúčastnili pouze EP ve Špindlerově Mlýně, kde ale byly velice extrémní
podmínky, neregulérní trať a byly rušeny disciplíny. Anna Kulíšková
nedojela žádnou ze 3 disciplín a Jan Mrázek dojel ve slalomu 5. místě z 6
startujících.
Na podzim Anna Kulíšková vzhledem ke studijnímu pobytu ve Vancouveru,
přerušila závodní činnost, a o její další sportovní činnosti se bude jednat až
po návratu do ČR.
Jan Mrázek se zúčastnil halových závodů v Landgraafu, především
z důvodu zajištění klasifikace podle nových pravidel, klasifikace byla
zajištěna i pro Annu Kulíškovou v USA.
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Atletika
Reprezentační tým ve složení Miroslava Sedláčková – Michal Procházka a
Lukáš Flek – Jiří Kubalák se pod vedením reprezentačního trenéra pana
Václava Webra připravoval na domácím soustředění a závodech se
zdravými atlety, z důvodu splnění limitů se zúčastnili závodu IPC ve
španělském Basauri.
Obě dvojice běžců v červnu startovaly na ME v atletice IPC v holandském
Stadskanaalu.
Miroslava Sedláčková se s Michalem Procházkou umístili na 3. místě na
100 m T11, na 2. místě na 200 m T11 a na 2. místě na 400 m T12.
Lukáš Flek s Jiřím Kubalákem skončili na 5. místě na 800 m T12, v běhu na
1500 m T13 došlo bohužel k diskvalifikaci.
Vrcholem sezony pak byly v srpnu LPH.
Miroslava Sedláčková s Michalem Procházkou absolvovali celkem tři
disciplíny, v 200 m T11 nepostoupili z rozběhu, na 400m T12 obsadili 6.
místo (ze 14 sportovců), na 1 500 m T12 5. místo (z 9 sportovců).
Po návratu z LPH rezignoval na funkci reprezentačního trenéra Václav
Webr a vedení tuto rezignaci přijalo, s tím, že sportovci se na další sezónu
budou připravovat sami.
Další problém vyvstal s ukončením činnosti traséra Jiřího Kubaláka
z rodinných důvodů, vedení svazu intenzivně řešilo úkol pro Lukáše Fleka
zajistit kvalitního traséra.

Cyklistika
Cyklistická reprezentace měla pouze jeden vrchol, a tím bylo lednové MS
v dráhové cyklistice v Los Angeles v USA, kterého se na vlastní náklady
zúčastnil tandem Aleš Moravec – Pavel Buráň. V případě umístění do 8.
místa by byly tandemu uhrazeny veškeré náklady. Tandem skončil na 11.
místě ve sprintu a na 20. místě ve sprintu na 1 km.
Druhý reprezentační tandem Marek Moflar – Jiří Chyba se zúčastňoval jak
přípravných závodů se zdravými cyklisty, tak i velice úspěšně reprezentoval
na závodech EP a SP. Na EP Vrátná obsadili 3. místo v časovce i v
silničním závodě, na SP Římě 8. místo v silničním závodě a 22. místo
v časovce. Na SP v Segovii obsadili v silničním závodě 10. místo, a
v časovce 18. místo. Na EP v Elzachu vyhráli časovku i silniční závod, na
EP v Holzkirchenu 4. místo časovce a 3. místo silničním závodu. V EP na
Strahově pak 3. místo časovce a 2. místo silničním závodu. Díky kvalitním
Výroční zpráva ČSZPS o.s. za rok 2012
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umístěním tandemu Marek Moflar – Jiří Chyba, který trenérsky zaštiťuje Jiří
Jírovec, lze očekávat další vzestup.

Futsal
ČSZPS registruje i nadále pouze 2 oddíly, a to BSC Praha a Avoy MU
Brno, (které mezi sebou hrají dlouhodobou soutěž, v roce 2012 se stal
vítězem BSC Praha).
Oba oddíly spolupracují se zahraničními kluby a to z Německa, Polska. Na
základě zahraničních turnajů byla nově ustavena reprezentace futsalu
v kategorii B1, na podzim se uskutečnil i první výjezd do Francie, což byla
především užitečná konfrontace, která ukázala rozdíl ve výkonnosti obou
zemí. Je však nutné říci, že někde a někdy se musí začínat. Velkým úkolem
futsalu je získávání nových a především mladých hráčů.
Trenérem je pan Jiří Kotrč.

Goalball
Reprezentace, v čele s hlavními oporami Janem Boškem, Tomášem
Fraňkem, Lukášem Valerem, Michalem Novotným, Josefem Sarkanym,
doplňovaná mladými hráči Martinem Fejfarem a Václavem Svobodou, pod
vedením trenéra Ladislava Fraňka a zabezpečovaná Alenou Fraňkovou,
absolvovala v průběhu roku několik mezinárodních turnajů, vše s ohledem
na přípravu pro vrchol sezony 2012, tedy ME skupiny B, tak aby mohli
poznat své soupeře z této skupiny.
Reprezentace zahájila rok 1. místem na turnaji na Pajulahti games, v zemi
paralympijských vítězů ve Finsku.
V Benátkách, skončili na 5. místě, reputaci si napravili v Budapešti, kde
turnaj vyhráli. V Litvě uhráli 2. místo, na turnaji ve Švédsku skončili na 5.
místě.
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Říjnové ME skupiny B v Itálii ale vyhráli bez jediné porážky a zajistili si
suverénní postup do ME skupiny A.
Byl to velký úspěch goalballu, který dal naději úspěšně obstát na ME
skupiny A 2013 a otevřel cestu k boji o postup do nejvyšších soutěží.

Judo
Na mezinárodním turnaji v Litvě se představil Michal Motrinec, jeho
umístění na 3. místě je příslibem do budoucna.
Trenérkou je paní Jiřina Kubíková.

Plavání
Dvě mladé závodnice, Nicole Fryčová a Lenka Zahradníková splnily limity
pro LPH v Londýně. Jejich umístění se pohybovalo od 9. do 14. místa.
Účast na LPH byla především velice cenná zkušenost a motivace pro další
trénink.
V mužské reprezentaci jsme měli pouze jediného plavce, a to Martina
Drába, který byl úspěšný na závodech v Berlíně. Zde vybojoval 2 zlaté
medaile, ale na limity na LPH to nestačilo.
Plavci se připravovali pod vedením Petra Lukáška, Jaroslavy Passerové a
Miluše Kolesárové.
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Neparalympijské sporty

Bowling
Josef Gruncl a Miroslav Krch se jako samoplátci zúčastnili otevřeného
mistrovství Asie v Jižní Korei, s tím, že 9. místo M. Krcha v B1 a 12. místo
J. Gruncla v B3 bylo pro hráče především další zkušeností, své zkušenosti
mohou předávat dalším hráčům a i mohou být užitečné při pořádání ME
v bowlingu v r. 2013 v Praze.
Kuželky
Na ME v kuželkách, které se uskutečnilo v květnu 2012 ve Slovinsku, byli
na základě splnění limitů nominováni Daniela Hladíková, Karel Pařil, Jan
Kemeny a Václav Webr.
Daniela Hladíková skončila na 5. místě B1, mimo finálové pořadí. Karel
Pařil skončil na 6. místě v B3, Václav Webr na 10. místě v B3 a Jan
Kemeny na 17. místě v B2.
Tým byl veden trenérem Jaroslavem Komárkem.
Showdown
Hráči se na vlastní náklady zúčastňovali mezinárodních turnajů ve
Švédsku, Francii, Itálii a na Slovensku.
ME v roce 2012 se konalo v Itálii, Miláně, kam na základě výsledků byl
nominován tým ve složení Jaromír Vospěl, Pavel David a Helena
Křiváčková, s tím že skončili na 17. – 18. – 16. místě. Showdown prožívá
pokračování stagnace a nedaří se v potřebné míře členskou základnu
doplňovat mladými hráči.
ČR je na mezinárodních akcích ale úspěšně reprezentována
mezinárodními rozhodčími, kde především Petr Sezima je řazen mezi
nejlepší mezinárodní rozhodčí.
Vzpírání
Reprezentace českých vzpěračů se ze zdravotních důvodů zúžila jen na
osobu -Martina Biháryho, ale jeho výkon na MS v USA v červenci 2012
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znamenal nejen 1. místo v kategorii do 82,5 kg, ale také světový rekord,
kdy zlepšil svůj vlastní rekord z roku 2010 na 195 kg.
Tohoto výkonu dosáhl pod vedením trenéra Jiřího Smékala.

Sportovní dění v ČR
Děti a mládež
Nejen pro to, aby byla zajištěna plynulá obnova a doplňování i rozšiřování
řad dospělých sportovců, ale především aby pro sport, který je tak důležitou
součástí života, bylo získáno co nejvíce lidí, aby se zájem o sport
nastartoval již v mládí, snaží se ČSZPS pracovat co nejvíce s dětmi a
mládeží.
Stejně jako se sporty pro zdravé potýkají s pohodlností dětí a mládeže a
upřednostňováním pasivních způsobů trávení volného času, i ČSZPS se
snaží řešit tento trend, přičemž zrakový handicap situaci ještě o něco více
znesnadňuje.
Podpora je poskytována již úplně nejmladším kategoriím. ČSZPS opět
zaštiťoval dlouhodobý projekt Plaváček - tedy plavání kojenců a batolat,
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kdy jde především o to, ukázat rodičům zrakově postižených dětí, že
aktivity lze provozovat i přes zrakové postižení.

Další podpora pokračuje u dětí školního věku, a zde se vychází z nezbytné
aktivní spolupráce se základními školami, a s SPC pro zrakově postižené
z celé ČR.
Pro to, aby dětem byly ukázány alespoň některé sporty, které můžou
provozovat, aby o sport byl vzbuzen zájem, organizoval ČSZPS již 6. ročník
Sportovního tábora – soustředění talentovaných zrakově postižených dětí
ze ZŠ, se zaměřením na atletiku, cyklistiku, goalball, plavání a běžecké
lyžování, který se stejně jako každoročně, těšil velkému zájmu. Úspěchem
pak je každé dítě, které si najde cestu ke sportu, ať už v rámci některého
oddílu nebo třeba jen v rámci rodiny.

Ve spolupráci se ZŠ a s oddíly pro zrakově postižené je organizována
sportovní příprava – např. kurzy plavání, školách jsou vedeny kroužky
showdownu nebo šachu. Zvýšenému zájmu se těšilo sjezdové lyžování,
v rámci projektu Kadet – junior bylo uspořádáno několik soustředění,
lyžařka Michaela Krychtálková z této kategorie byla zařazena do B týmu.
Již několik let se daří oddělení alpského lyžování rozvíjet práci s mládeží,
již druhým rokem je zřízena tréninková skupina nejmenších dětí. Ve
skupině Benjamínci jsou děti ve věku 6-9 let, celkem 6 dětí a jejich 6
trasérů. Úzce spolupracujeme s rodiči těchto dětí. Na benjamínky navazují
starší děti - kadeti a junioři, kteří již přes 9 let tvoří základ mládežnického
lyžování, v této tréninkové skupině je 7 sportovců a 7 jejich trasérů.
Převážná většina sportovců je z kategorie B1(9) zbytek jsou B2 a B3.
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Metodicky, trenérsky a organizačně tuto skupinu zabezpečují Karel
Novotný, Radim Antel a Zbyněk Janečka.

V různých sportech pak byly s podporou ČSZPS pro děti a mládež
uspořádány celorepublikové soutěže - MČR v šachu, plavání, turnaje
v goalballu z spojené se soustředěním i Sportovní hry zrakově postižené
mládeže.

Pro děti a mládež, u kterých se projeví jednak nadání, ale především zájem
o to, nějaký sport provozovat pravidelně a s nasazením, je zajišťována
příprava v rámci oddílů pro ZP nebo ve spolupráci s oddíly pro zdravé.
Takto byly např. do plaveckého tréninku při USK Praha zařazeny mladé
plavkyně Nikola Voňavková a Kristýna Doneová, které se však záhy
rozhodly pro jiný sport. V rámci AC Praha byla zajištěna běžecká příprava
pro nadanou Terezu Hřídelovou. Běžkyně Kristýna Koyšová se
připravovala v oddíle v Havířově.
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Dospělí
Sportovní činnost a příprava dospělých je zajišťována v jednotlivých
oddílech.
S podporou ČSZPS pak byly pořádány různé soutěže - MČR dospělých a
mládeže v atletice, v bowlingu, kuželkách, simulované zvukové střelbě,
showdownu, šachu, vzpírání. Goalballové oddíly poměřily síly v již XXII.
ročníku goalballové ligy.
Futsal hrál utkání o Putovní pohár a pořádal soustředění, náborové a
ukázkové utkání, zrakově postižení se zúčastnili MČR v cyklistice, MMČR
v plavání a veslování na trenažerech.

Sportovní sekce a komise jednotlivých sportů uspořádaly různé turnaje –
zde byly aktivní především kuželky, bowling a showdown.
Sportovci se účastnili i turnajů v zahraničí na oddílové úrovni – např. střelci,
showdownisté nebo vzpěrači.

Slovo na závěr ….
Závěrem bychom rádi ze srdce poděkovali všem, kteří se podíleli na kvalitní
přípravě reprezentantů, ale i na rekreačním sportování ZP, čímž se daří
tuto skupinu lidí integrovat mezi zdravou veřejnost i všem dobrovolníkům
kteří se jako organizátoři, rozhodčí, trenéři, asistenti podíleli na sportovních
akcích, zvláštní poděkování patří i učitelům, vychovatelům, i všem rodičům,
kteří podporují své děti ve sportovním snažení. Bez všech těchto nadšenců
by sport zrakově postižených nebyl možný.
Naše poděkování 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, a i
když výsledkem nejsou třeba zrovna medailová umístění.
Jaroslav Pata, prezident
ČSZPS

Použité fotografie: M. Zdražilová, M. Procházka, L. Franěk, J. Kubíková, P. Lukášek, J. Smékal, P.
Machancová, B. Kubálková, Z. Janečka, E. Macháčková, R. Suda, I. Hendrychová, Avoy MU Brno, Sportability,
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