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Naše činnost – důvody, cíle a prostředky
Proč ….
ČSZPS se snaží o to, aby podpořil provozování sportu zrakově postižených
a nevidomých a usnadnil jim přístup ke sportovnímu vyžití. ČSZPS pomáhá
zajistit regulérnost a kvalitu sportu nevidomých a zrakově postižených tak,
aby si každý mohl vybrat podle svých zájmů, schopností, věku, stupně
postižení a zdravotního stavu. Cílem naší snahy je zapojit do sportovního
dění co největší počet postižených.
Mnohým se může zdát nemožné, že lze poslepu sjíždět sjezdovky, brázdit
cesty na kole, hrát šachy nebo bowling, prát se na tatami nebo hrát fotbal,
skutečnost je ale taková, že zrakově postižení se věnují mnoha různým
druhům sportu.
O tom, že je sport důležitou součástí života všech, dokonce i postižených,
bylo napsáno mnoho, například ve vztahu ke zdraví národa. V České
republice je stupeň obezity, která je zdrojem civilizačních chorob, jeden
z nejvyšších v Evropě. Sport by proto měl být důležitou součástí plánu
zvednout děti a mládež od počítačů a nabídnout jim aktivnější a zdravější
alternativu trávení volného času.
Podobné důvody k provozování sportů platí i pro zrakově postižené, ale
možnost sportovat pro ně má i mnoho dalších rozměrů.
Pro zrakově postižené je sport nejen možností, jak zlepšit obecnou kondici,
ale napomáhá i k 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, a to i mezi zdravými. U mnohých pomáhá
odstranit strach a nejistotu z pohybu, „vytáhnout“ je z izolovanosti jejich
domovů, kde by pasivně čekali, kdo se o ně postará. Je cestou k jejich větší
samostatnosti.
Obdiv a uznání okolí, že i přes problémy se zrakem něco dokázali, jistě
postiženým pozvedne sebevědomí, může přispět k jejich životnímu
optimismu a radosti. Mnohým, kteří oslepli v pozdějším věku, se po ztrátě
zraku může zdát, že se život s tímto handicapem nedá zvládnout, ale 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.
Naši sportovci startují v kategoriích od nejmladších 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
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spojených s provozováním sportu, propagace a zlepšování povědomí o
sportu zrakově postižených, získávání nových zájemců především z řad
dětí a mládeže.
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 si 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. V kategorii B1 jsou osoby zcela nevidomé, B3 pak znamená
nejlehčí postižení, které ale i tak neumožňuje rovnocenně soupeřit se
zdravými.

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. Prezident je zaměstnancem svazu.
Tuto funkci vykonával Jaroslav Pata.
Sekretariát ČSZPS
Činnost je zajišťována vedoucí sekretariátu s kumulovanou funkcí
ekonoma, koordinátora sportů, asistenta a vedoucího RT reprezentace.
Funkci vykonávala Milada Zdražilová, která je zaměstnancem svazu.
Kontrolní a revizní komise ČSZPS
KRK je nezávislým orgánem pro provádění kontroly a přezkoumávání
ekonomických, administrativních a právních operací uskutečňovaných
v rámci ČSZPS.
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KRK pracovala ve složení Miroslava Valášková, Jana Rašpličková a 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 řídil
Robert Peška.
Výkonný výbor sekce ČSZPS
Sportovní sekce je článek bez právní subjektivity ve struktuře ČSZPS.
Je charakterizován 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 - UZPS
České unii sportu – ČUS (prostřednictvím UZPS)
Českém svazu cyklistiky - ČSC

ČSZPS v roce 2014
Naši členové

ČSZPS v roce 2014 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

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
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

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

V oddílech bylo registrováno celkem 1786 členů v tomto věkovém
rozložení:

Žactvo
Dorost
Dospělí
CELKEM

Muži

Ženy

52
52
916
1020

32
22
712
766

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

Finanční zpráva
ČSZPS děkuje všem, kteří v nějaké formě podpořili činnost a aktivity svazu
a jeho sportovců.
V roce 2014 hospodařil svaz s finančními prostředky z těchto zdrojů:
Státní rozpočet:
- MŠMT Program: I.
- MŠMT Program: II.
- MŠMT Program III.
- MŠMT Program V.

- Státní sportovní reprezentace
- Sportovně talentovaná mládež
- Všeobecná sportovní činnost
– Organizace sportu
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Český paralympijský výbor:
- ČPV – příspěvek sdruženým svazům z darů a základní příspěvek
- ČPV – dar ČOV z darů provozovatelů loterií pro děti a mládež
- ČPV – Vysokoškolské sportovní centrum

Dotace z rozpočtu krajů, měst a obcí:
- Ústecký kraj

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 195 000,-)
- Nadační fond Zelený život (100 000,-)
- Nadace Leontinka - projekty Sportovní tábor, Podpora mladých
sportovních talentů (celkem 58 000,-)
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Dary:
-

Europa Easy Energy a.s.
Prostav CZ, spol. s.r.o.
OK Praha
GAS-Corporation, s.r.o.

Sponzoring - reklama:
- Podravka – Lagris, a.s.

Příspěvky samoplátců a oddílů, SK na účast na mezinárodních akcích:
- SP v běžeckém lyžování
- MS v judu
- EP v alpském lyžování
Příjmy ze startovného k úhradě nákladů na soutěže v ČR a příspěvky
účastníků na soustředění.
Rozvaha a výsledovka za rok 2014
Rozvaha za rok 2014
Aktiva Celkem
22
28
82
88
211
221
314
378
381
385

Samost.mov.věci a soubory mov.věcí
Drobný hmotný investiční majetek
Oprávky k samost.mov.věcem a soub.m.v.
Oprávky k DHIM
Pokladna
Bankovní účty
Poskytnuté provozní zálohy
Jiné pohledávky
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

Pasiva Celkem
321
333
336
342
383
901

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

Zisk/Ztráta
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1 804 055,84
816 210,30
48 576,00
-816 210,30
-48 576,00
85 118,00
1 509 626,98
14 886,75
151 918,11
18 006,00
24 500,00

1 804 055,84
6 674,34
36 843,00
17 993,00
1 249,00
59,00
1 509 338,84

231 898,66
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Výsledovka za rok 2014
Náklady Celkem

3 784 927,04

501
511
512
513
518
521
524
527
545

Spotřeba materiálu
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Kursové ztráty

549

Jiné ostatní náklady

208 435,16

582

Poskytnuté příspěvky

633 072,91

Výnosy Celkem
644
645
649
682
691

226 105,69
20 050,00
83 114,98
1 036,00
1 886 696,46
540 935,00
163 007,00
15 820,00
6 653,84

4 016 825,70
Úroky
Kursové zisky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

Zisk/Ztráta

8 450,80
540,04
175 716,86
1 496 718,00
2 335 400,00

231 898,66

Organizační, administrativní, propagační a legislativní dění
– hlavní aktivity:
- duben 2014 – bylo úspěšně završeno jednání s komisí futsalu IBSA,
výsledkem bylo přidělení pořádání mezinárodního rozvojového fotbalového
turnaje IBSA Euro challenge cup v Praze – Březiněvsi
- duben 2014 - ve spolupráci s programem LFA Zelený život, vedeným
paní Michaelou Veselou, byl se sportovní redakcí ČT natočen spot
z ligového utkání za účasti vrcholových hráčů fotbalu zdravých, kteří si
vyzkoušeli hraní fotbalu bez zrakové kontroly.
(Účastníci: Pavel Verbíř, Martin Vaniak, Zdenek Grigera, Míla Baranek.)
- květen 2014 - program Zelený život pomohl i dalšímu propagačnímu
počinu - losování pro IBSA Euro Challenge Cup proběhlo v přímém
přenosu ČT za účasti účastníka stříbrného MS 1962 v Chile, pana Václava
Maška
- prosinec 2014 - vzhledem k problému s pozitivním dopingovým nálezem
při MČR ve zvukové střelbě vystoupil pan RNDr. Jan Chlumský z ADV ČR
na zasedání Sportovní rady ČSZPS, kde přiblížil přítomným antidopingovou
směrnici 2009 a objasnil potírání dopingu ve sportovním prostředí v České
republice
- květen 2014 – proběhl audit hospodaření za předchozí období, s výrokem
„bez výhrad“
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- prezident ČSZPS pracoval ve školské radě na ZŠ nám. Míru, Praha 2,
předsedal UZPS ČR, účastnil se řady jednání sportovních sekcí a komisí,
některá jednání sám inicioval z důvodů naléhavého projednání situace
v daném sportu
- byly vypracovány a aktualizovány směrnice, jako např. směrnice
goalballové ligy pro ligový ročník, směrnice k členské základně ČSZPS,
vnitřní směrnice k antidopingu (odsouhlasená ADV ČR), byly zajištěny
překlady nových pravidel (goalball, kuželky)
- prezidium svazu zasedalo na čtyřech řádných zasedáních, kde byly
průběžně projednávány aktuální problémy i záležitosti týkající se rozvoje
svazu a sportu zrakově postižených
- v řádných termínech byly podány žádosti na dotace a nadační příspěvky
stejně tak, jako bylo provedeno vyúčtování dotací včetně požadovaných
příloh

Sportovní dění
Sportovní dění v reprezentaci
Paralympijské sporty
Zimní paralympiáda 2014 – alpské a běžecké lyžování
Rok 2014 byl završením čtyřletého paralympijského cyklu zimních sportů,
vrcholem sportovního roku 2014 byly Zimní paralympijské hry v březnu
v ruském Soči.
O účast na této vrcholné akci se snažili i sportovci ČSZPS, a to Mirka
Sedláčková s trasérem Matějem Novotným v běžeckém lyžování a Patrik
Hetmer s trasérem Miroslavem Máčalou v alpském lyžování.
Pro zařazení do ČPT bylo nutné splnit jak limity IPC, tak i podmínky ČPV.
Mirka Sedláčková se pokusila o splnění limitů pro ZPH na SP v běžeckém
lyžování v lednu ve finském Vuokati, kde jela 5 km klasicky (6. místo ze 7
sportovců) a 5km volně (8. místo z 8 sportovců), to ale na limity nestačilo.
Další pokus o limity proběhl na SP v německém Oberstdorfu, těžký úraz ale
Mirku Sedláčkovou vyřadil nejen z boje o účast na ZPH, ale bohužel i
z atletické sezony 2014.
Také Patrik Hetmer s Miroslavem Máčalou se pod vedením Františka
Dostálka s velkým nasazením pokusili vyjet body pro účast na ZPH, což jim
nakonec vyšlo pro slalom, obří slalom, superobří slalom a super kombinaci.
Paralympiáda pro ně byla jednak velkou zkušeností, ale také prvním
úspěchem z velké akce. Na extrémně těžkých tratích sice nedokončili
superobří slalom a obří slalom, ale ve slalomu skončili na osmém místě ze
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sedmnácti a v kombinaci na sedmém místě ze čtrnácti, čímž se zařadili
mezi nominovatelné sportovce a také navázali na vynikající výsledky
lyžařek ČSZPS z minulosti.

Goalball
Činnost reprezentace navazuje na činnost sportovního centra goalballu
ČSZPS, jehož členem je značná část jejích členů.
Tento sport je v oblasti reprezentace v současné době asi nejúspěšnějším
odvětvím a to jak výsledkově, tak i herním projevem na zahraničních
turnajích. Zahraničními odborníky je náš tým řazen mezi evropskou, ale i
světovou špičku.
V rámci přípravy se tým zúčastnil
několika zahraničních turnajů (Finsko,
Švédsko, Itálie, Slovinsko).
Tým se po dlouhých 20 letech dokázal
probojovat na MS 2014 ve Finsku, kdy
cílem účasti na šampionátu v Espoo
nebylo jen kvalitní umístění, ale i
postup na LPH 2016. Přes velice
dobré výsledky ze základní skupiny
ale český goalballový tým bohužel své
renomé nepotvrdil, kvůli zaváhání ve
čtvrtfinále z dalších bojů vypadl a
skončil na 6. – 8. místě. Do Ria se
tudíž neprobojoval.
V průběhu podzimu bylo nicméně rozhodnuto dát týmu ještě jednu šanci na
IBSA světových hrách 2015, na které si postup vybojoval.

Judo
S potěšením můžeme konstatovat, že i v tomto paralympijském sportu nám
nadále roste pod vedením trenérky paní Jiřiny Kubíkové sportovní naděje,
věkem stále ještě junior Michal Motrinec, který na turnaji v Litvě obsadil 3.
místo.
Na MS v USA, kde zápasil v kategorii dospělých, kvůli obtížnému losu
bohužel vypadl v prvním kole. Přesto věříme, že jeho čas ještě přijde.
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Neparalympijské sporty
Vzpírání – benchpress:
Přesto, že členská základna tohoto sportu je
nepatrná, je vzpírání na benchpressu naším
nejúspěšnějším sportem na úrovni MS.
Vzpěrač Martin Biháry, vedený trenérem Jiřím
Smékalem, i přes to, že mu nemohla být poskytnuta
účastnická finanční podpora, se v říjnu zúčastnil MS
v Turecku. Vybojoval zde další, v pořadí již šestou
zlatou medaili a vytvořil další světový rekord.

Showdown
Showdown měl v roce 2014 na programu ME, které se konalo v srpnu ve
Švédsku. Bez finanční podpory svazu se šampionátu zúčastnili tři hráči,
kteří ale skončili ve spodní polovině žebříčku: Helena Křiváčková obsadila
čtrnácté místo mezi 23 hráčkami, Pavel David obsadil dvacáté a Ondřej
Kodet dvacáté první místo ze 32 hráčů.
Střelba
Rovněž bez finanční podpory svazu se zúčastnil střelec Martin Adámek ME
IBSA v polském Dadaji, kde vybojoval bronz v kombinaci.
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Domácí sportovní dění
Alpské lyžování
O tento náročný sport je stále velký zájem,
zapojují se do něj další sportovci z řad dětí a
mládeže, noví členové se hlásí na
soustředění benjamínků, kadetů i juniorů, ale
zájem je i z řad dospělých. Soustředění pro
lyžaře i příprava pro náročnou roli trasérů se
konala pod odborným a organizačním
vedením neúnavného předsedy sekce
Zbyňka Janečky ve spolupráci s FTK při UP
Olomouc, se ZŠ pro zdravotně postižené i rodinnými příslušníky.
Soustředění se konala podle
podmínek jednak v ČR (Dolní Morava),
jednak v Rakousku. Mezi členy
družstva kadetů je vytipováno zhruba
pět mladých nadějí, které by mohly
postoupit do závodního družstva

Atletika
Z pohledu aktivních sportovců je situace v atletice momentálně velice
špatná, na generaci aktivních sportovců z minulosti bohužel zatím další
generace nenavázala, nekonalo se tedy ani atletické MČR.
Sportovní činnost kvůli problémům s trasérem bohužel ukončil Lukáš Flek,
pozornost byla věnována mladému běžci z Baníku Ostrava.
Jedinou soutěží pro dospělé bylo Lovosické házení (vrhačský trojboj),
uspořádaný jako 1. ročník memoriálu Ladislava Krajíčka, kterého se
zúčastnilo 9 sportovců.
Děti závodily v rámci tradičních sportovních her ZP mládeže.

Bowling
Sportovní sekce uspořádala 4 kvalifikační
turnaje, na nichž se svaz částečně podílel a
které vyvrcholily na červnovém MČR
v Pardubicích.
Je na místě vysoce hodnotit přístup
jednotlivých hráčů, kteří si na trénink a
soutěže hledají sponzory.
Tento sport ale prozatím nepracuje
s mládeží.
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Cyklistika
V roce 2014 se již neúčastnil soutěží závodní tandem M. Moflar a J. Chyba.
Skupina rekreačních cyklistů se zúčastnila závodu Železný dědek, na
závodu EP na Strahově se objevil nový tandem T. Kráčalíka, který ale
skončil na posledním místě.
Cyklistiku dětí a mládeže se velice dobře snaží propagovat při ZŠ v Plzni a
Opavě.
Futsal
V tomto sportu působily pouze 2
oddíly, ani členská základna se i
přes usilovnou snahu o nábor nijak
výrazně nerozšířila. Tyto oddíly
mezi sebou hrají vzájemná utkání,
vítězem pro rok 2014 se stal oddíl
Avoy MU Brno.
Velkým kladem obou oddílů je
schopnost a ochota pořádat
mezinárodní turnaje. V květnu
2014 uspořádal Avoy MU Brno
velký mezinárodní turnaj, kterého se zúčastnilo 8 týmů včetně družstva
Brazílie.
V červenci jsme v Praze - Březiněvsi
uspořádali ve spolupráci s IBSA a
BSC Praha mezinárodní rozvojový
turnaj reprezentačních družstev za
účasti Belgie, Maďarska, Rumunska,
Polska, Moldávie a České republiky.
Družstvo ČR obsadilo druhé místo.
Organizace turnaje byla ze strany
IBSA velice kladně hodnocena.
V září uspořádal oddíl BSC Praha
mezinárodní turnaj v Březiněvsi za
účasti 6 družstev, kde Avoy Brno vybojoval třetí místo.
Oba oddíly se pravidelně účastní turnajů v zahraničí (Německo, Irsko,
Polsko, Itálie, Irsko, Anglie).
Goalball
Goalball má v ČR dlouholetou tradici,
goalballová liga dospělých má za sebou 23
ročníků, liga žáků13 ročníků.
Do ligy dospělých bylo zapojeno pět týmů
v sezoně 2013/2014 a sedm v sezoně
2014/2015, z nichž každý pořádal jedno ligové
kolo. Vítězem ročníku 2013/2014 se stal tým
BSC Praha A.
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Potěšující je
situace v goalballu
žáků. O akci, která
začíná
soustředěním, na
nějž navazuje
turnaj družstev, je
plynule rostoucí
zájem.
Poděkování patří
školám a jejich
pedagogům, kteří se do akce zapojují, a obětavým trenérům – především
Pavlovi Vošahlíkovi, Karlovi Novotnému a mnohým dalším.
Konaly se i turnaje na klubové úrovni.

Kuželky
Probíhala I. a II. liga družstev z celé ČR,
v české Třebové se v květnu za podpory
svazu konalo MČR.
Sekce pro zpestření nabídky vypsala
nové soutěže, Český pohár dvojic a
jednotlivců, výbornou práci odvedly i
jednotlivé oddíly při pořádání celé řady
turnajů.
Bolestí kuželkářů je nezájem mládeže.

Plavání
V tomto roce zanechala závodní činnosti Lenka
Zahradníková. Nadále se pravidelně připravovali
Martin Dráb pod vedením trenérky M. Kolesárové
a Nicole Fryčová pod vedením trenéra P.
Lukáška. Oba závodníci se zúčastnili
mezinárodních závodů v Berlíně, jejich výsledky
odpovídaly dobré národní úrovni.
Svaz tradičně podporoval plavecký výcvik dětí a
mládeže v Praze a Brně.
Ve spolupráci se SPC Liberec bylo v říjnu
uspořádáno v Jablonci nad Nisou MČR v plavání
mládeže.
Mezi plavce ČSZPS se po ztrátě zraku zapojil
bývalý závodník M. Smrčka.
Výroční zpráva ČSZPS za rok 2014
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Showdown
Sekce showdownu uspořádala Kvalifikační turnaj mužů a žen na MČR,
smíšený turnaj, MČR jednotlivců se pak uskutečnilo v listopadu v Brně.
Musíme kladně hodnotit přístup hráčů a oddílů, kteří se na vlastní náklady
zúčastňují mezinárodních turnajů.
Kladem tohoto sportu je skutečnost, že je zde poměrně velký zájem
mládeže, showdown se hraje na vícero ZŠ a je součástí i SHZPM.

Simulovaná zvuková střelba
Toto sportovní odvětví v roce 2014 postihly velké ztráty, kdy nás navždy
opustily dvě hlavní osobnosti tohoto sportu v ČR, Jan Síla a Miloš Slavík,
který byl předsedou sekce od založení Simulované zvukové střelby v ČR.
Čest jejich památce.
Sekce vypsala 9 kvalifikačních závodů na MČR, které se pak uskutečnilo
v říjnu v Plzni.

Na MČR došlo k nepříjemné události, která by měla být varováním všem
sportovcům ČSZPS.
Na soutěž se dostavil pověřený zástupce Antidopingového výboru ČR,
který provedl u 3 sportovců test na užívání zakázaných látek.
V jednom případě byl test pozitivní na zakázanou látku, která byla
obsažena v užívaných očních kapkách. Po konzultaci s ADV ČR bylo se
sportovcem zahájeno disciplinární řízení.
Jedná se o chybu sportovce, jenž hrozbu pozitivního nálezu zakázané látky
podcenil i přes to, že informace k problematice dopingu jsou pravidelně
poskytovány jak sportovním sekcím při zasedáních SR ČSZPS a
sdruženým subjektům, tak všem sportovcům prostřednictvím webových
stran ČSZPS.
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Střelba ostrá
V rámci MS handicapovaných střelců v Německu dal IPC prostor
testovacímu závodu ze vzduchové pušky s využitím elektronického
zaměřování i elektronické střelbě. Cílem bylo otestovat tato zařízení a
podpořit proces začlenění střelby ZP mezi paralympijské sporty. Této akce
se zúčastnil s podporou svazu střelec Martin Adámek.
Také u střelby platí, že nemá zájemce z řad mládeže.
Šachy
Velkým kladem sekce je práce s mládeží na
ZŠ, problém však nastává po ukončení ZŠ,
kdy se již jen malý počet mladých zapojí do
další činnosti. Na MČR jednotlivců se již po
řadu let neobjevují noví hráči.
Za přispění ČSZPS je MČR jednotlivců
nadále pořádáno jako součást Olomouckého
šachového léta, velkou zásluhu na propagaci
a realizaci má ředitel turnaje pan Jaroslav
Fuksík.
V listopadu 2014 uspořádal oddíl TJ Zora
Praha šachový memoriál Luboše Slavíka.
V říjnu uspořádal s podporou ČSZPS oddíl
SK Olomouc Sigma MŽ ve spolupráci se ZŠ
prof. Vejdovského mezinárodní turnaj
mládeže, kterého se zúčastnili hráči ze
Slovenska, Maďarska a České republiky.
Trenéry jsou v TJ Zora Praha pan Josef
Polnar a v SK Olomouc Sigma MŽ pan Miloš
Dobeš.

Děti a mládež
Přednost v podpoře má rozhodně sport dětí a mládeže. Právě děti a
mládež jsou nadějí na rozvoj sportu, díky příchodu nových mladých
sportovců může být zajištěna kontinuita v jednotlivých sportech.
Především ale, vědomi si významu sportu pro život, chceme dětem ukázat
ke sportu cestu, tuto cestu jim usnadnit a pomoci jim najít ke sportu vztah.
Cestu k dětem a mládeži se snažíme hledat různými způsoby, především
se výrazně opíráme o velice dobrou práci učitelů, vychovatelů a trenérů při
ZŠ a SPC.
Pro získání nových malých sportovců pořádáme akci zvanou Sportovní
tábor, která se v roce 2014 konala již poosmé. Zde se děti seznamují se
sporty pro zrakově postižené, mají možnost si je vyzkoušet a naučit se
základy.
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Zájem o Sportovní tábor, a to jak o jeho zářijovou část se zaměřením na
letní sporty, tak část prosincovou se zaměřením na běžecké lyžování, se
k naší radosti nadále zvyšuje.
Podporovány jsou také sportovní hry zrakově postižené mládeže pořádané
každoročně školami pro ZP.

Závěrem ……
Závěrem chceme ze srdce poděkovat 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 možné nejen to
všechno, co je napsáno výše, ale mnoho dalších sportovních aktivit, které
se ve sportu zrakově postižených dějí.
Naše velké díky patří i všem, kteří finančně nebo materiálně sport zrakově
postižených podporují, všem nadacím, 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
Za použité fotografie, děkujeme autorům: H. Dostálová, M. Dobeš, L. Franěk, J. Fuksík,M. Gutová J.
Hasala, P. Hetmer, B. Kubálková, P. Sezima,
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