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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.
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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, 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 zahrnuje 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 můžou vybrat z 16-ti hlavních druhů
sportu, kterými jsou:
Atletika
Bowling
Cyklistika
Futsal
Goalball
Judo
Kuželky
Lyžování běžecké
Lyžování sjezdové
Plavání
Showdown
Simulovaná zvuková střelba
Šachy
Turistika
Veslování
Vzpírání
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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 2011 sdružoval 27 oddílů ( sportovních klubů, tělovýchovných
jednot ) se samostatnou právní subjektivitou, ve kterých provozují sport zrakově
postižení.
V oddílech je registrováno celkem 1 715 členů, v tomto věkovém rozložení:
MUŽI
15 a méně let
16 - 18 let
19 - 23 let
24 - 50 let
Nad 50 let:
CELKEM

44
34
84
532
290
984

ŽENY CELKEM
23
67
20
54
63
147
386
918
239
529
731
1715

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

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. a Prezident ČSZPS o.s., který má rovněž hlas rozhodující. Funkční
období prezidia je shodné s funkčním obdobím prezidenta svazu. Prezidium
pracuje 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
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shromáždění ČSZPS o.s. Funkce prezidenta je placená.
Tuto funkci vykonává pan Jaroslav Pata.
Sekretariát ČSZPS o.s.
Činnost zajišťuje výkonná ředitelka sekretariátu s kumulovanou funkcí ekonoma
ČSZPS o.s. a asistenta a vedoucího RT reprezentace, tato funkce je placená.
Funkci vykonává paní 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 pracuje ve složení Miroslava Valášková, Jana Rašpličková, 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 pracuje
ve složení Robert Peška, Zdeněk Barlok, František Eliáš
Výkonný výbor sekce ČSZPS o.s.
Sportovní sekce je článek bez právní subjektivity ve struktuře ČSZPS o.s. Je
charakterizována jednou, 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 2011 hospodařil s finančními prostředky z těchto zdrojů:
Státní rozpočet:
- MŠMT prostřednictvím UZPS (Programy: Všeobecná sportovní činnost,
Státní sportovní reprezentace)
- MŠMT prostřednictvím ČPV (Programy: Státní sportovní reprezentace,
Sportovní centrum, Podpora paralympijských a deaflympijských nadějí)
- MF ČR prostřednictvím UZPS a ČPV
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Nadace a nadační fondy:
- Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška - projekty Plaváček,
Kadet a junior, Žákovská goalballová liga, Sportovní tábor,
(celkem 334 802,-)
- Nadace Leontinka - projekty Sportovní tábor, Podpora mladých sportovních
talentů (celkem 230 000,- )
- Nadace Preciosa – Podpora lyžování ZP ( celkem 10 000,- )

Dotace a dary z rozpočtu měst a obcí:
- Magistrát hlavního města Prahy – projekty Podpora sportovní přípravy a
účasti ZP cyklistů a Provozní náklady ČSZPS

Dary :
- Ofta
- Prostav
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Další dotace:
ČPV – příspěvky ostatní a základní
Náklady a výnosy v roce 2011:

Náklady
501
502
511
512
513
518
521
524
527
549
551
581
582

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

Výnosy
644
645
649
682
691

4 675 004,51

Celkem
Úroky
Kursové zisky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

321 995,01
25 481,93
29 418,00
118 513,47
5 833,70
1 728 680,96
582 122,00
169 235,00
16 135,00
275 829,34
142 331,60
650 200,00
609 228,50

4 287 901,64
42 905,99
650,46
299 900,80
2 384 604,39
1 559 840,00

Zisk / Ztráta - 387 102,87
Sportovní činnost byla v roce 2011 dále financována přímo z prostředků ČPV
částkou 1 131 200,00 Kč.

Organizační a legislativní dění
Základním úkolem v této oblasti byla pro vedení svazu příprava a realizace PSH
ČSZPS o.s. dne 30. dubna 2011 a naplnění usnesení PSH ČSZPS o.s. .
V oblasti legislativy došlo k novelizaci a doplnění Soutěžního řádu ČSZPS o.s.
Ekonomické směrnice pro čerpání finančních prostředků a jejich sladění s pravidly
MŠMT ČR, zasedala Sportovní rada ČSZPS o.s. i výkonné výbory sekcí a komisí
jednotlivých sportů
Pata Jaroslav byl Magistrátem Hl. Prahy potvrzen na další funkční období do
Školské rady ZŠ pro zrakově postižené, nám Míru 19, Praha 2.
Prezidium ČSZPS o.s. zasedalo na 4 řádných zasedáních.
Mimo jiné projednalo a schválilo žádost nového oddílu - BSC Praha, o přijetí za
řádného člena ČSZPS o.s. Za úspěch lze považovat angažování kvalitního trenéra
a špičkového servismana pana Svatopluka Kováře pro reprezentační tým A
sjezdového lyžování.
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V měsíci listopadu bylo uspořádáno v poněkud skromnějším pojetí přátelské
setkání s úspěšnými sportovci, funkcionáři a medailisty z mezinárodních soutěží
IBSA a IPC. Nejlepší sportovci a trenéři byli odměněni.
Při hodnocení sportovní úspěšnosti je možné s klidným svědomím prohlásit, že to
byla jedna z nejúspěšnějších sezón za posledních 8 let.

Mezinárodní akce uspořádané v ČR:
ČSZPS o.s. ve spolupráci s ČATHS se podílel na uspořádání mezinárodního MČR
v plavání ZP plavců, které se konalo ve dnech 28.05. – 29.05.2011 v Českých
Budějovicích a na finále EP v silniční cyklistice v Praze na Strahově v termínu
17.9.2011.
ČSZPS o.s. se podílel na uspořádání SHZPM základních škol pro zrakově
postižené v Opavě, kterých zúčastnili se sportovci z Polska, Slovenska a z Česka.
ČSZPS se podílel na uspořádání mezinárodních SHZPM středních škol. Hlavním
pořadatelem bylo GOA Butovice, zúčastnili se mladí sportovci z Německa, Polska,
Slovenska a Maďarska.
Prezident svazu převzal patronát nad mezinárodním turnajem v goalballe mládeže
(2. ročník), který se uskutečnil v ZŠ Litovli

Sportovní dění v reprezentaci
Paralympijské sporty
Rok 2011 byl rokem neparalympijským, ale přesto pro reprezentanty ČSZPS o.s.
velice důležitým právě v paralympijských disciplínách.
Reprezentanti měli vrcholy v soutěžích IPC MS a ME a Světových hrách IBSA
v Turecku, kde si mohli splnit limity a nominační kriteria pro účast na LPH 2012
v Londýně.
ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
Rok byl zahájen lednovým MS v alpském lyžování v italském Sestriere. Zde naše
lyžařka Anna Kulíšková se svou trasérkou Michaelou Hubačovou získaly zlatou
medaili v Super-G.
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ATLETIKA
Další velký úspěch zažila atletika na MS v novozélandském Christchurch, kde
Miroslava Sedláčková a trasér Michal Procházka získali zlatou medaili v běhu na
800m v kategorii B1. Výbornou výkonnost potvrdili i v běhu na 1 500m kde obsadili
4. místo v kategorii B2.
Velkým úspěchem tohoto páru bylo i vystoupení na Světových hrách a MS IBSA
v Turecku, kde získali 2 zlaté medaile a to v bězích na 800m a 1 500m.
Těmito výsledky si zajistili účast na LPH 2012 v Londýně. Oceněním jejich
výkonnosti bylo i pozvání Paralympijského výboru Itálie na mítink do Milána.
Trenérem je Václav Webr.
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I mladý atletický talent Lukáš Flek se snažil splnit limity pro ME případně LPH na
mezinárodních závodech IPC. Přes velkou snahu se kvůli problémům s traséry
tento úkol nezdařil. Pro budoucnost atleta má za úkol vedení svazu zajistit
kvalitního traséra společně s trenérem, kterým je pan Petr Kotyza.

PLAVÁNÍ
Na Světových hrách a MS IBSA náš svaz velice dobře reprezentovali i plavci.
Martin Štěpánek, Nicole Fryčová a Lenka Zahradníková získali bronzové medaile a
zlepšili své osobní rekordy.
Plavci se zúčastnili i ME v Berlíně, zde se však mezi nejlepší neprobojovali.
Trenérkami jsou paní Miluše Kolesárová a paní Jaroslava Passerová.
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CYKLISTIKA
Zrakově postižení cyklisté měli v tomto roce 2 vrcholy. Prvním bylo MS na dráze,
které se konalo v italském Montichiari. Zúčastnily se dva tandemy. Aleš Moravec a
vodič Pavel Buráň měli nejlepší výsledek ve sprintu, kde obsadili v konkurenci 24
tandemů 13. místo. V dalších disciplínách, 1km a stíhacím závodě na 4km se
neprosadili a skončili u konce výsledkové listiny. Druhý tandem Marek Moflar a
vodič Jiří Chyba doplatili na onemocnění v průběhu soutěže, proto i výsledky
neodpovídaly předpokladům.
Druhou vrcholnou akcí bylo MS na silnici v dánském Roskilde. Tandem Moflar –
Chyba odjížděl velice dobře připraven a po dobrých výsledcích v seriálu EP věřil
v dobré umístění. Bohužel tento tandem smůla neopustila ani zde. V časovce jim
hned po sjetí z rampy praskl řetěz a bylo po nadějích. V silničním závodě si vedli
velice dobře. Velkou část závodu jezdili na čele. Bohužel asi 100m před cílem na
kruhovém objezdu, kdy byli v balíku 15 tandemů, těsně před nimi upadl tandem
Belgie, náš tandem se jim nestačil vyhnout a rovněž havaroval a došlo k poškození
kola. I když do cíle došli pěšky, ještě skončili na 25. místě. Štěstím v neštěstí bylo
to, že se karambol obešel bez vážnějších zranění závodníků.
Tandem Moflar – Chyba se zúčastnil i seriálu EP a SP tandemů. Na těchto
závodech obsadil jedno první místo v silničním závodě. Dále získal dvě druhá
místa v časovkách a jedno čtvrté místo. Jsou to ale mladí a perspektivní závodníci.
Svoji kariéru mají ve svých rukách.
Trenérem je Viktor Zapletal.
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JUDO
Na Světových hrách mládeže IBSA v Colorado Springs v USA nás v Judu
reprezentoval mladý a nadějný, teprve 14 letý, Michal Motrinec, který získal ve své
kategorii stříbrnou medaili.
Trenérkou je paní Jiřina Kubíková.

GOALBALL
Pro reprezentační tým goalballistů byl tento rok velice náročný. Hlavním úkolem
bylo vybojovat postup na ME skupiny B v roce 2012. Tomuto cíli bylo podřízeno
veškeré úsilí. Reprezentace měla pravidelná soustředění a účastnila se vybraných
mezinárodních turnajů. Naši goalballisté vyhráli turnaj v Polsku, skončili na 2.
místě v turnaji ve francouzském Toulouse. Na silně obsazeném turnaji ve Vilniusu
v Litvě skončili sice na 5. místě s jedinou prohrou, ale velkým úspěchem byla výhra
nad domácí reprezentací, což se povedlo pouze 2 mužstvům od LPH v Pekingu
2008. Ladislav Franěk se prošel úspěšně seminářem IBSA a stal se mezinárodním
rozhodčím I. stupně.
Vyvrcholením bylo zářijové ME v Polsku. Naše reprezentace toto mistrovství
vyhrála bez jediné porážky a postoupila do skupiny B a tím splnila hlavní úkol roku.
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Goalballová reprezentace mládeže se zúčastnila mezinárodního turnaje v Turecku.
Byl to první turnaj pro mladé, kde se mohli poměřit se soupeři z celého světa, náš
tým skončili na 8. místě.
Mladí goalballisté se sešli ještě na mezinárodním turnaji v Litovli. Byl to již druhý
ročník a jenom byla škoda, že se pro nemoc nemohli zúčastnit hráči ze Slovenska.
Turnaj vyhráli hráči z Polska.
Trenérem A týmu je pan Ladislav Franěk.
Trenéry mládeže jsou pánové Pavel Vošahlík a Karel Novotný.
Reprezentace v neparalympijských sportech:
Český svaz zrakově postižených sportovců o.s. podporuje i sportovní odvětví,
která nejsou zařazena na programech Paralympijských her.
KUŽELKY
Na MS v kuželkách, které se uskutečnilo v květnu 2011 v bosenském Sarajevu
byly nominovány dvě ženy - Daniela Hladíková, Jaromíra Nývltová a dva muži
Karel Pařil a Václav Webr.
Velkým úspěchem skončilo MS pro Danielu Hladíkovou, která po několika
dřívějších medailích z ME získala nyní zlatou medaili z MS. Ostatní sportovci
skončili bohužel před branami finálových bojů.

BOWLING
Reprezentanti v bowlingu se zúčastnili MS v malajském Kuala Lumpur, bohužel
bez výrazných výsledků, nejlepším výsledkem bylo 9. místo Štefana Čulíka
v kategorii B1.
SHOWDOWN
Showdown neměl v roce 2011 žádný vrchol a naši sportovci objížděli mezinárodní
turnaje jako reprezentanti svých oddílů.
Výsledkem jejich snažení je 7. místo Jaromíra Vospěla v mužském žebříčku IBSA,
což tomuto sportovci zajistilo účast na závěrečném turnaji dvanácti nejlepších
evropských hráčů ve Stockholmu. Helena Křiváčková skončila v ženském žebříčku
na 14. místě a byla jako náhradnice pro ženský turnaj TOP 12.
Jaromír Vospěl v závěrečném turnaji skončil na velice dobrém 7. místě. Zde je
nutné podoktnout, že evropská špička v mužské kategorii se rozšířila.
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ŠACHY
ČSZPS nominoval našeho nejlepšího ZP šachistu Ing. Jaroslava Olšara na ME,
které se uskutečnilo v září v Řecku. Pan Olšar, jako bývalý mistr Evropy z r. 2007,
skončil v konkurenci 72 šachistů na velice pěkném 13. místě a je možné říci, že
nezklamal.

VZPÍRÁNÍ - BENCHPRESS
Benchpress neměl v roce 2011 žádnou vrcholnou mezinárodní akci, v rámci
světových her IBSA se konala pouze soutěž v powerliftingu. Sportovci měli domácí
MČR, příprava směřovala k MS v r. 2012.

Sportovní dění v ČR
Děti a mládež
Aby byla zajištěna kontinuita ve sportovní činnosti zrakově postižených, aby se
podchytily talentované děti, aby se tvořil dobrý vztah ke sportu již od mládí, aby
děti žily zdravě a smysluplně využívaly svůj volný čas, aby jejich život byl
zajímavější, to vše jsou důvody, proč se sportem začít již od nejmladších dětí.
Náš svaz spolupracuje v rámci sportovních aktivit se základními a středními
školami pro zrakově postižené a speciálními pedagogickými centry, díky nimž se
daří podchytit i děti integrované do běžných škol. Zde spolupracujeme na pořádání
sportovních akcí i při konzultacích, podporujeme sportování mladých atletů,
goalballistů, lyžařů, plavců, showdownistů i šachistů.
Sportovní příprava dětí probíhá jednak v kroužcích při školách a oddílech, pro děti,
které již mají vyhraněný zájem pro určitý druh sportu jsou zajišťovány tréninky ve
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spolupráci s oddíly pro zdravé (USK Praha, AC Praha a Mu Brno ) pod vedením
trenérů znalých problematiky ZP.
Pro zrakově postižené děti a mládež se konalo MČR v plavání, MČR v šachu,
turnaje v rámci žákovské goalballové ligy, vyvrcholením celoročního sportovního
snažení byly mezinárodní Sportovní hry zrakově postižené mládeže pro žáky ZŠ,
jejichž pořadatelem byla ZŠ pro ZP v Opavě.
V měsíci červnu byly uspořádány i mezinárodní Sportovní hry mládeže Středních
škol, jejichž pořadatelem bylo Gymnázium a OA v Praze 5.
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Svaz uspořádal s podporou nadačního fondu ČRo z sbírky Světluška a Nadace
Leontinka již 5. ročník „Sportovního tábora“ pro talentovanou mládež, kterého se
účastní děti od 3. – 6. tříd, který se konal v Železné Rudě . Zde se pod vedením
pedagogů a trenérů žáci seznamují se základy sportů pro ZP, např. goalballu,
plavání, atletiky a s jízdou na tandemovém kole. Po ukončení tábora se provádí
vyhodnocení a vytipují se talentovaní žáci pro další práci na rozvoji jejich talentu.
Pokračováním výše zmíněné akce je soustředění žáků od 6. – 9. tříd v Krkonoších,
kde hlavní náplní je běžecké lyžování.
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Dalšími důležitými programy pro děti a mládež jsou soustředění sjezdového
lyžování pro kategorie kadet junior a projekt Plaváček, podporující plavání kojenců
a batolat podvedením vedoucího Dr. Zbyňka Janečky.

Dospělí
Sportovní sekce a komise jednotlivých sportů uspořádaly nebo ve spolupráci
zajistily ve svých sportovních odvětvích MČR v bowlingu, cyklistice, kuželkách,
simulované zvukové střelbě, showdownu, šachu, vzpírání, veslování na
trenažérech, goalballovou ligu (již 20. ročník), přespolním běh.
V rámci oddílů byly uspořádány, jak mezinárodní turnaje v kuželkách, bowlingu,
showdownu, šachu mládeže a dospělých, tak i národní turnaje a závody, včetně
závodů v simulované zvukové střelbě, kde se navýšil počet závodů a je řešena
situace v technickém vybavení, goalball oslavil turnajem 20 let trvání goalballové
ligy.
Futsal se snaží rozvíjet, i když vyhledávání zejména mladých zájemců o toto
atraktivní sportovní odvětví se zatím nedaří podle našich představ. Dlouhodobou
soutěž o Putovní pohár mezi sebou hrají dva oddíly. Pravdou ale zůstává
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skutečnost, že do evropského průměru mají ještě daleko. Dvakrát ročně pořádají
soustředění, uspořádali i náborové a ukázkové utkání.
Byla uspořádána školení rozhodčích v jednotlivých sportech.
Ve spolupráci s ČATHS byl uspořádán seriál závodů tandemů v cyklistice silniční i
dráhové a MMČR v plavání.
Za neúspěch sezóny musíme považovat, že se nepodařilo najít pořadatele pro
MČR v atletice.

Slovo na závěr ….
Závěrem zprávy bychom rádi ze srdce poděkovali všem, kteří jsou
neodmyslitelnými kolečky v soukolí celé naší činnosti, kteří se podíleli na kvalitní
přípravě reprezentantů, ale i na rekreačním sportování ZP, čímž se daří tuto
skupinu lidí integrovat mezi zdravou veřejnost. Děkujeme 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 to i když
výsledkem nejsou třeba zrovna medailová umístění.

Pata Jaroslav
prezident ČSZPS o.s.

Použité fotografie: www.čaths.cz, B. Greplová, M. Zdražilová, P. Sezima, M. Olšarová, P. Machancová, Z. Janečka,
M. Spurník, J. Komárek, J. Kubíková,
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