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ceský svaz tětesně postižených şoorţgYc.u je občanským sdružením pracujícím ve prospěch

sportov;ů s tělesným postižením. Sdružuje ző tolov1ic'ľrovných jednot a spońovních klubů, a tedy 2235Îyzických členů,

kteří se mohou věnovat dvaceti třem druhům sportů.
e organizuie reprezentaci Ceské republiky, zejména na úrovni Mistrovství světa, Mistrovství Evropy.

. Poáporuie realizaci Mistrovství Ceské republiky všech sdružených sportů.
o Podporuie vybrané nemistrovské akce s mezinárodní účastí'
. Praćuie na medializaci a propagaci sportu s tělesným postižením.
. Vyvíií aktivity pro zapojení o"oň u období bezprostředně po úrazu či nemoci do sportovního hnutí'

o Snaží se být servisní organizací všem sdružení.
. Je iedním ze zakládajicích a zatím medailově nejúspěšnějším ělenem Ceského paralympijského výboru'

čsrps je v období mezi valnými hromadami vedeno výborem svazu, V jehoŽ čele stojí předseda a dva místopředsedové svazu.

Mgr. Jan Nevrkla
lng. Lubomír Jančura
ŠteÍan Danko
Zdeněk Škaroupka
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Mgr. Radka Kučírková
lng. Roman Gronský
MUDr.Miroslav Havrda
MichalStark
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0602776 318
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Pro zajištění běŽného provozu a servisu sdruženým subjektům provozuje csĺps sekretariát svazu se dvěma pracovníky, které

můžete kontaktovat: csĺps, Atletická 1ool2, ĺ60 17 Praha 6_Strahov,
tel./Íax: 02 33 35 ĺ3 22,tel.02 33 0174 ĺ4, e-mail: cstps@cstps.cz

Bankovní spojení: csog, ć.íl.3o75g21lo3oo, GE Capital Bank, ě.ú.: 1728ĺ05'504/0600

Podrobné a hlavně aktuálníinÍormace můžete získat na internetové adrese: Www.cstps.cz

VáŹ'ení sportovní příznivci,
na počátku roku 2001 ještě doznÍvala euÍorie z historického úspěchu Ceského paralympijského

týmu V Sydney, na němŽ se nejvýrazněji podíleli sportovci našeho svazu, a zároveň se jiŽ

připravovala volební valná hromada' Vzhledem k tomu, Źe svaz navenek působil veleúspěšně se

dalo očekávat powrzení dosavadní garnitury ve Íunkcích výboru svazu. Přesto přinesly svazové

volby rĺýraznézměny a ve výboru svazu začaly působit čtyři zcela nové osoby. Nebylo tajem-

stvím, Že přes sportovní úspěchy existují minimálně dva odlišné pohledy na způsob vedení svazu

a na míru transpare ntnosti vnitřní i vnějšíčinnosti, jakoŽ i na způsob vymezováníse vůči dalším

spolupracujícím subje xtům. ctyri měsíce po valné hromad ě došlo k abdikaci bývalého předsedy

L. Šnajdra a výbor pověři l výkonem Íunkce předsedy L. Jančuru. Ten na,,rizikovém" postu přečkal

v enormním pracovním nasazen í půl roku, po váŽných zdravotn ích komplikacích na počátku roku

2002 odstoupil a momentálně je v dlouhodobé pracovní neschopnosti Dovoluji si popřát mu za celou členskou základnu

brzký návrat do původní kondice a zároveň ve stručnosti rekapituluj proces, kteý je příčinou toho, Že dnes čtete moje

slova. Počátkem dubna jsem byl rozhodnutím rnýboru svazu pově řen Íunkcí výkonného předsedy svazu a na post

místopředsedkyně byla zvolena Radka Kučírková. Už ve druhé polovi ně roku 2001 se dařilo nastolit Wůrčí a dělnou

atmoféru ve výkonném výboru, kde dnes velmi dobře a korektně spolupracují členové bývalého {boru s nově zvolenými

Íunkcionáři. Znaćně se zvýšila Írekvence zasedánía byla zároveň přijata významná úsporná opatření. V závěru roku se

podařilo v kritické situaci připravit podmínky pro změny na sekretariátu, ktený V té době mírně řečeno s noţm vedením
odděleně nezávisle na CSTV. Na sekre'nespolupracoval, vlastními silami bylo dokončeno Účetnictví a svaz je začal vést

tariát nastou pi la prof esionální pracovnice Íi rmy specializované na účetní, daňouý a právníservis pro neziskové organizace

a funkci sekretáře V tomto přechodném období začal vykonávat jeden z členů v1iboru a úspěšný sportovec našeho svazu,

Michal Stark. Na přeměně svazu V otevřenou organizaci s proÍesionálním zázemím, poskytující kvalitní servis všem

sdruŽeným subjektům na základě jasně stanovených pravidel, stále pracujeme

Neznamen á to ovšem, že budeme chtít vyhovět jakýmkoliv požadavkům, které budou na ,,nové" vedení Vzneseny.

Budeme důsledně rozhodovat pouze V intencích systémových a koncepčníchřešení - nikoliv pod|e hesla ,jak kdy a jak

komu". Budeme striktně lpět na postupech
nou hierarchií přes STK daného sportu a
porovat před valnou hromadou ,,potřebné"
bude muset být jasně ukotvena v systému

Hlavními krédy vedenísvazu jsou:

určených stanovami, takŽe veškeréŽádosti budou směřovat v souladu s urče-

přes rnýbor svazu. Nebudeme podléhat momentálnímu trendu a účelově pod-

subjekty nebo osoby. KaŹdâ podpora nového sportu nebo jiŽ zaběhnuté akce

a koncepci podpory a rozvoje svazu

o otevřenost a transparentnost účetnictví a jednání výboru
o tvorba marketingové strategie a mediálníprezentace
o dosaŽení 10O% łinancovatănosti účasti naší sportovní špičţ na vrcholných mezinárodních závodech

o vznik vzdělávacích a školicích programů pro studenty odborných škol, naše potenciální budoucí pracovníky

o komplexní řešení zdravotní problematiky včetně dopingu spojené s klasiÍikací
o vstuP do dění v rehabilitačnich ústavech a léčebnách - zařazením sportu s rehabilitačními aspekţ do systému uce-

lené ľehabilitace tělesně postiŽených

Nepochybně máme před säoou náročné a moŽná i bolestné období, ale věříme, Že nablízkém horizontu je transÍor-

movaná sebevědomá a silná organizace s rostoucíčlenskou základnou, s atraktivním rozvojovým programem pro začĹ

najícísportovce a s tradičně silno.-u sportovníšpičkou dominujícínašemu paralympijskému ýmu s kvalitním marketinkovým

a mediálním zâzemím. Mgr. Jan Nevrkla, výkonný předseda svazu



Atletika

a Atletika _ vozíckáři

Ve struktuře csrps patří k tzv' preÍerovaným, tedy velmi úspěšným sportům. Atleti se vždy výrazně
prosazovali v mezinárodním měřítku, ať už na paralympiádách nebo na mĺstrovstvích světa či Evropy.

Vrcholem atletické sezony roku 2001 bylo Mĺstrovství Evropy, které se konalo ve švýcarském Notwĺllu.
Celkem naše reprezentace získala 6 zlatých, 5 stříbrných a 4 bronzové medaile. Nejvýraznějšími osobnostmi se stali zlatí

medailisté Rad|m Běleš, Martina Kniezková, Martin Kovář a Rostislav Pohlmann. V soutěži národů se Ceská republika umístila
na třetím místě.

V srpnu roku 2001 se v Novém Městě nad Metují,konalo mezinárodní otevřené mistrovství republiky a to za úcasti
80 sportovců z 12 zemí, včetně Nového Zelandu a Austrálie. Na tomto mistrovství bylo vytvořeno 6 platných nových světových
rekordů a 5 rekordů českých.

V sezoně 2001 byly na mistrovsfuí Ceské republiky vytvořeny nové světové rekordy v hodu diskem 36,87 m ve skupině F 55
- Martin Němec a45,51 m ve skupině F 57 _ Rostislav Pohlmann ataké bylo zaznamenáno 13 nových českých rekordů.

Dlouhodobá soutěŽ ,,Český poháť' V roce 2001 proběhla jako pětikolová v Pardubicích, Brně, Novém Městě nad Metují,
Havířově a v českých Budějovicích. Těchto závodů se zúčastňovalo 21 sportovců. Bylo vytvořeno 1 1 ceských rekordů.

Ceský pohár je výbornou přípravou jak pro reprezentaci, tak pro

ţkonnostní i zaćínĄící sportovce, kteří na atletiku zatím pouze pomýšle-
jí. Tato soutěŽ je sr4Ím pojetím i ve světovém měřítku ojedinělá a vyspělé
atletické země nám ji závidí. Dva ze závodů jsou vloŽené do závodu
nepostiŽených sportovců. To všechno je moŽné díky výborným organizá-
torům z jednotlir4ich oddílů.

Sportovně technická komise pořádala rovněŽ tři soustředění.
Březnové se uskutečnilo v Tunisu a bylo určeno pro členy užší reprezen-
tace. V té je 14 sportovců. V květnu se v Novém Městě nad Metují sešli
členové širší reprezentace. Soustředění se zúčastnili rovněŽ zájemci
o tento sport především z rehabilitačních ústavů, kteří dostali informace
nejen o atletice, ale ijiných sportech, vhodných pro vozíčkáře. Řţnové
soustředění bylo určeno pro začátečníky, kteým při tréninku radili tři
členové reprezentačního týmu.

STK se tímto způsobem snaŽí vyhledávat nové talenţ a omladit
reprezentační ým' Z reprezentace uŽ kvůli přibývajícím letům odešlo pět
vrcholornj'ch spońovců a cílem STK je udržet vysoĘi standard v této disci-
plíně. Vozíčkáři však o atletiku mají v poslední době menší zájem, coŽ je
ovlivněno i tím, Že atletika nepatří mezi rehabilitační sporty, vrhačské disci-
plíny navíc vyŽadujíiţzické předpoklady a hlavně furdý pravidelný trénink.

ry Kontakt: ŠteÍan Danko, 0603 1 63 42 1, stef andanko @ vo! ny. cz

Atletika chodících

Jeden evropský, devět nových českých rekordů a tři vyrovnané si připsali v letošním roce tělesně postiŽení atleti - chodící.
Celkově byl pro atletiku tělesně postižených rok 2001 ve znamení generační výměny závodníků a nástupu mladých nadějných
atletů. sportovním vrcholem loňské sezony bylo bezesporu M|strovstvÍ Evropy v nizozemském Assenu. Na tomto ME nás
reprezentovalo celkem osm sportovců' Do bojů o medaile se ve svých disciplínách postupně zapojili Květoslava Úchvatová,
Hana Martinková, Josef Svoboda, Jozef Foťko, Roman Erben, JiŽí DoleŽal a Ladislav Všolák, ktený byl zároveň trenérem
výpravy. Našim reprezentantům se nakonec nepodařilo získat cenný medailový kov, kdyŽ několikrát zůstali těsně před branami.
Náplastí na absenci medailových umístění se tak stal alespoň nový evropský rekord Hany Martinkové ve skoku do výšky kate-
gorie F42 výkonem 125 cm. Nejlepšího umístěnídosáhli čtvrtými místy Roman Erben a Josef Svoboda, pátým místem se připo-
jil Jiří DoleŽal a Jozef Foťko.

Dva nové české rekordy' jedno vítězsfuí a dvě třetí místa si odvezli naši reprezentanti z tradičně velmi kvalitního a dobře
obsazeného Mezinárodního mistrovství Německa v Hamburku, kteý byl pro naši reprezentaci druhým vrcholem sezony. Boman
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Atletika

Erben (F46, Czp Česłé Budějovice) zaskočil všechny soupeře a v novém českém rekordu 39,69 m ve svém závodě zvítězil'

Svůj dosavadní nejlepší r4Źkon si zlepšil o neuvěřitelných šest metrů!!! Další český rekord padl v hodu diskem F44, kde Jiří

DoleŽal qikonem 41 ,14 m obsadil třetí místo. Stejnou příčku se mu podařilo dosáhnout i ve vrhu koulí.

Našim reprezentantům se tedy V roce 2001 dařilo' Dokladem toho je takt, że se v oficiálních světových tabulkách lSoD

prosadilo i několik českých atletů. Snad nejvíce se dařilo objevu letošní

sezony Romanu Erbenovi, kteý se jako první cesĘi atlet po mnoha

letech dokázal prosadit na první místo světového Žebříčku ve své disci-

plíně (hod diskem F46). l ostatní atleti se činili, druhé místo obsadil ve

skoku do ýšky F42 rnj'konem 166 cm Jan Dostál, čwrtý byl Josef

Svoboda v hodu oštěpem F46, páţý Jiří DoleŽal v disku kategorie F44'

l Ženy byly poměrně úspěšné, bohuŽel však první dáma skoku do uýšky

kategorie F42 Hana Martínková a diskařka Květoslava Úchvatová stále

doplácejí na nedostatek soupeřek.

Domácím vrcholem se stalo Mezinárodní mistrovství Ceské republiky

v Novém Městě nad Metují. Tohoto ročníku MMčH se sice zúčastnil

poměrně malý počet atletů, zato byly k vidění po dvouleté pauze také

dva překonané a dva vyrovnané české rekordy. Fantastickrý uýkon opět

předvedl v hodu diskem kategorie F46 Roman Erben, kteý se hodem

dlouhým 40,99 m dostal poprvé ve své kariéře za hranici 40 metrů, zna-

menající absolutní světovou extratřídu. Svůj dosavadní nejlepší ýkon
překonal o 1,30 m a navíc se tímto hodem dostal na první místo

letošních světových tabulek. Druhý český rekord překonal ve skoku do

ýšky kategorie F42 Jan Dostál (USK Praha) rnýkonem 166 cm, kdy ke

svému tři roky starému rnýkonu z Ceských Budějovic přidal rovný jeden

centimetr. Svůj český rekord, kteý má hodnotu 125 cm, vyrovnala také

ve skoku do uýšky F42Hana Martinková (USK Praha), druhý vyrovnaný

český rekord se zrodil v koulařském kruhu, kde si Jiří DoleŽal (SK Nové

Město nad Metují) zopakoval svoje osobní maximum 11'40 m.

V loňském roce poprvé také odstartoval seriál závodů Českého

poháru. Za pomoci STK atletiky vozíčkářů se podařilo uskutečnit celkem pět závodů tohoto poháru. l na těchto závodech byly

k vidění překonané české rekordy, hlavně se však díţ tomuto seriá|u podařilo zajistit pro naše atlety větší počet závodů.

Kontaď: Jiřĺ DoteżaL 0608 477 740, play.oÍÍ@worldonline'cz

Basketbąl

Sezona 2001 byla pro český basketbal sezonou naděje. Vstupovali jsme do ní s konsolidovanou ligovou

soutěží, zaběhlými termíny čtyř mezinárodních turnajů, třemi hráči hrajícími v zahraničí, licencovaným mezi-

národním rozhodčím, licencovanou stříbrnou klasiÍikátorkou, mimořádně vysokou Íinanční podporou csĺps,
vylepšenou podporou Íirmy Meyra, a hlavně na postupové příčce mezi evropskou elitu'

ĺ. Ligová soutěž
Pokračovali jsme v osvědčeném systému podzim-jaro, pětikolově, ve třech víkendových termínech, každý

s kaŽdým. Vítězem ligové soutěže se stal SK Hobit Brno, nejlepším hráčem domácí soutěŽe Adam Erben.

2. Hráći v zahraničí
Tři hráči hrající v zahraničí, to je třeba brát jako mimořádný úspěch a určité uznání českého basketbalu vozíčkářů, ale hlavně

jako výsledek píle a důsledné práce hráčů' Jedná se o Rostislava Pohlmanna, Petra Tučka a Jiřího Tománka. Z nichž první

dva jmenovaní se v dresu AS Zwickau stali vicemistry Německa'
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Basketbal

3. Domácí turnaje s mezináľodní účastí
A) Reha Cup
Turnaj' kteý tradičně probíhá v listopadu, byl vzhledem k pořádáni ME sk. B klubem Hobít Brno přeloŽen na leden 2001.
Turnaj proběhl bez problémů s odpovídajĺcím zajištěním, za účasti tří zahraničních mužstev.
B) Beskyd Cup
Turnaj byl premiérou pro organizační ým SKV Fýdek-Místek, bylo cĺtit velké nadšení pro věc i spokojenost se hrou předvádě_
nou s posilou - Rosťou Pohlmannem' Hodnocení je veskrze pozitivní. Na turnaji byla znát podpora obecního úřadu, i navâzané
kontakty s místními podnikateli. Zdá se, že vznikla akce, která má předpoklady stát se tradičním basketbalovým podnikem'
C) Knapkttv memoriál
Turnaj tradičně trpí nezájmem zahraničních muŽstev, která v červnovém termínu uŽ většinou nedrží kádr pohromadě. A také
nedokonalostí obsluhy stolku. Vynahrazeno je to ideální olomouckou halou a bohaým doprovodným programem.
D) Turnaj MF dnes
Tradiční bezproblémový slušně obsazený turnaj. Pořadatelem je USK META Praha.
Je třeba dodat, Že všechny turnaje organizují kluby, popřípadě ve spolupráci s Univerzitou Palackého v olomouci a klubový-
mi sponzory. Bez jakékoliv pomoci z rozpoćlu čsrps'
4. Zahraniëní turnaje
Širšĺ v1ioer národního muŽstva absolvoval několik turnajů v zahranićí (Švýcarsko, Rakousko, Belgie, Polsko). Myslím, Že vy_
stoupení mužstva potvrdilo zejména nutnost sehrávání se v prostředí náročných vyrovnaných zápasů s vypjatou atmosÍérou,
které jsou náročné na Íyzickou připravenost hráčů a jejich herní umění, ale také na psychiku hráčů.

5. Evropský pohár André Vergauven Cup
opět se účastnil ligový výběr pod hlavičkou S.K. Hobit. Vystoupení bylo důstojné, byť se nám nepodařilo dosáhnout postu-
pového druhého místa, turnaj přinesl tolik potřebné herní přĺleŽĺtostĺ pro české hráče. Turnaj pořádal S.K. Hobit.

6. Soustředění
Širsĺ v1iocr národního muŽstva se v průběhu roku sešel na třech soustředěních v Újezdu u Brna, Tišnově a Praze. Náplň
soustředění měĺa jediný cíl, zvýšit kvalitu mužstva natolik, aby bylo schopno uspět na Mistrovství Evropy.

7. Mistrovství Evropy - Rĺm zooĺ
ME bylo jednoznačně vrcholem sezony a velkou moŽností udržet se v elitní evropské dvanáctce. Po velkých organizačních
zmatcích, kdy Eurozona nebyla schopna zajistit organĺzátora této mimořádné akce, byl stanoven herní systém, kteý byl pro
naše muŽstvo po mnoha stránkách nevýhodný. Bylijsme nuceni hrát vyřazovacídvojutkánís vynikajícím a velmi zkušeným
národním mužstvem ltálie. V prvním utkání jsme vysoko prohráli, ve druhém zvítězili o jediný koš. Tento výsledek nás odsunul
zpět do skupiny B' 

Kontakt: Zdeněk Škaroupka, 0608 748 631, zdenek@ligavozic'cz
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Cyklistika

Mezi preÍerované sporty patří i cyklistika.

Laťka v tomto sportu se v poslední době

posunula hodně vysoko, výkony tělesně

postiŽených cyklistů snesou srovnání s těmi,

kteří nemají zdravotní postižení. Například

čas nejlepšího českého cyklisty s postiŽením,

Jiřího JeŽka v pevném kilometru 1.11'461

min. by stačil na osmé místo na Mistrovství

České republiţ mezicyklisţ bez postiŽení.

Ve dnech 9._15' zâŕí 2001 proběhlo ve

šr4icarském Neuchatelu Mistrovství Evropy'

nejprve v dráhorných disciplínách - 1 km

s pevným startem, stihací závod na 4 km

a olympijském sprintu. Naši závodníci

získali 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou medaili

a 2 bronzové, z toho 1 medaili v soutěŽi

druŽstev. o medailový zisk se nejvíce

zasloužil Jiří JeŽek, kteý podal vynikajícírnýkon a získal 5 medailí. Michal Stark (2x 4. místo na dráze) a Jiří Kalousek (1x 5' místo

na dráze). Společně získali bronzovou medaili za družstvo. Svůj standard nadráze odvedli JoseÍ Lachman a Petr Kocman' Mezi

muŽi startovala Květa Úchvatová. Neprosadila se, ale její start představitelé lPC hodnotili velmi kladně'

Na silničním mistrovství republiky, které se jelo v srpnu v Praze a okolí zvíłězil Jiří JeŽek'
DruŽstvo tělesně postiŽených cyk_

listů se opět zúčastnilo Světového

týdne cyklistiky v rakouském Deuts-

chlandsbergu, kde měli moŽnost

závodit i s cyklisty bez postiŽení, coŽ

je velkým přínosem pro další přípravu.

Cenná medailová umístění vybojovali

na závodech EP na Slovensku

a Německu.

l v roce 2001 dostali tělesně

postiŽení cyklisté moŽnost zúčastnit

se soustředění ve Francii, kam jezdí

trénovat se skupinou cyklistů HCK

Praha. Jinak pravidelně trénují na

dráze v Praze-Třeběšíně' Například

Jiří JeŽek najezdil v přípravě 15 500

kilometrů.

Také cyklistika tělesně postiŽených v poslední době proŽívá generační problém - o tento sport není (zřejmě vzhledem

k náročnosti přípravy a finančnímu zaÍíŽení) mezi mladými zájem. Získat ,,novou krev", je i úkolem STK cyklistiky'

Kontakt: Václav Svoboda, 0604 806 655, Václav.svoboda@sendme.cz

Florbal

Tomuto rozvţejícímu sportu se v České republice zatím věnuje několik desítek tělesně postiŽených sportovců, a to zejména

v Praze a Jánských lázních. V roce 2001 se vytvářel systém domácí soutěŽe. Je pravděpodobné, Že se v budoucnu tento

atraktivní kolektivní sport může stát magnetem pro velké množství mladých zacínjících sportovnců'

Kontakt:ZdeněkKrupička,0723859287,zkrupicka@centrum.cz
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Jezdectuí
Jde o mladý sport, kteý se teprve rozvţí. První závody v paradrezúře se uskutečnily v roce 1998 v Třebíči,
nejuýznamnějšími závody se stala mistrovsfuí republiky v paradrezúře. Jezdci jsou podle svého handicapu
rozděleni do čţř skupin. V každé skupině jsou předepsány drezurní úlohy různé obtíŽnosti a rozhodčí hodnotí,
jak jezdci vedou koně.

Třetí mistrovsfuí republiky v paradrezúře se uskutečnilo 18. řţna v Radĺmovicích u Prahy za mezinárodní účasti. Startovalo 26 jezd-
ců z šesti zemí a to z lrska, Rakouska, Madärska, Slovinska, Slovenska a samozřejmě z České republiţ' Domácí ekypa byla tvoře-
na jezdci a koňmi z osmi oddílů' Mistry české republiky se staly Ludmila Růžková (JK Bucephalos), Pavla Handšuhová (statek Kováry),
a Zuzana Kocmanová (Dítě a kůň). Zvĺáštní cenu pro nejlepšího českého jezdce věnovah Ústřední komise pro ochranu zvířat při
Ministerstvu zemědělství. Získala ji Pavla Handšuhová. Mistrovsfuí bylo otevřené a kromě zahranĺčních jezdců umoŽnili pořadatelé
(Ceská hiporehabilitačníspolečnost ve spolupráci s Klubem KvÍtek) start ijezdcům, kteřízačínají a ještě nedosáhli poŽadované úrovně.

U našich jezdců je potěšitelné, Že se jejich počet od roku 2000 z\4ýšil.

Paradrezúře se věnuje 20 jezdcŮ s různým handicapem, vedle tělesně
postižených sportovců soutěží i nevidomí. Zlepšují se i výkony. Potřebují však
získat co nejvíce zkušeností, potřebujíse naučit předvést koně na otěŽi, v kmihu
a dotáhnout preciznosti při předvedení úlohy.

Ještě o rok delší historii neŽ paradrezůra má ü české republice paravoltiž'
l soutěžící v této disciplíně měli v roce 2001 svůj šampionát , ktený uspořádala
Ceská hiporehabilitačnĺ společnost 7. ŕíjnav Brně. Mistrovsfuí se zúcastnilo šest
klubů s paravoltižním programem. Nejsilnější základnou disponuje olomouc,
odkud přijelo 15 závodníků ze ćţř klubů. Mistrovsfuí se zúčastnilo 18 závod-
níků. Mezi muŽi si vítězství v kategorii těŽkého handicapu odnesl T. Kodym
a mezi Ženami H. Roubícková, obaz TJ orion Praha. V obou soutěŽích kate-
gorie lehký handicap byli úspěšní zástupci stáje Theta olomouc. Mezi muŽi
zvílězil JiříWeingartner azŽen byla nejlepší D. Wagnerová.

STK jezdectví spolupracuje s českou jezdeckou Íederací. Aby se handi-
capovaní jezdci mohli zúčastnit soutěží, musejí splnit zkoušky základního
uýcviku. Pokud je splní, získajísportovní licenci.

Kromě mistrovství republiky probíhají kaŽdý rok soutěŽe paravoltiŽe a para-
drezury v různých místech republĺky.

Kontakt: Jana Zenklová, 0604 209 987, klub.kvitek@atlas.cz

Kuželky
Kuželkářský sport je mezi tělesně postiŽenými velmi populární. V rámci celé Ceské republiky jsou
kuŽelkáři soustředěni v 6 střediscích, počet se pohybuje kolem 60. Hráči jsou podle stupně postižení
zařazeni do kategorií LP-O, LP-1,TP-1,TP-z' Zâkladem činnosti je soutěŽ nazvanâ GRAND PR1X na
přidělování určitého počtu bodů za dosažený nýkon z pěti turnajů' Jsou hodnoceny tři nejlepší dosavadní

4Źsledky, na jejichŽ zâkladě potom hráči postupují na mistrovsfuí republiţ. V hodnocení celoroční soutěŽe GRAND PR|X za rok
2001 zvílězili: LP-1 muži - Theodor Vícha (Meta opava), LP-2 ženy - Anna Káňová (Baník ostrava), TP-'t muŽi _ Zdeněk
Dočkálek (Jiskra Rýmařov), -lP-2 Ženy - Markéta Juraštíková (Baník ostrava). Skupina LP-g jsou hráči, keří mají minimální
postĺŽení' ProtoŽe však hrají kuŽelky uŽ delšídobu, nechtěla je STK vyřadĺt a Ustanovila tuto skupinu s tím, Že hráči nemají nárok
zúčastnit se mistrovství republiky.

Tato skupina hraje společně - muži i Ženy. Skupiny LP-o, LP-1 a LP-2 hrají na 100 hodů sdružených, skupina TP-1 muži hrají
100 hodů do plných a skupina TP-2 ženy hrají60 hodů do plných. Mistrovsfuí Ceské republiky v kuželkách se uskutečnilo
'l5. prosince 2001 na kuŽelně TJ Unie Hlubina, pořadatelem byl Baník ostrava. Mistrovstvíse zúčastnilo 24 hrâćťt a hráček
z celé republiky. Mistrem republiky roku 2001 se v kategorii LP-1 stal Theodor Vícha, v kategorii TP-1 František Tomášek.
Kategorii LP-2 vyhrála Marie Maharová, kategorii TP-2 Jiřina Millerová.

Velkou neţhodou oproti jiným sportovním odvětvím postiŽených sportovců je u kuŽelkářů to, Že se stále nedaří navázat mezi_
národní kontakty. Proto také nebylo vytvořeno reprezentační druŽsfuo' opak by jistě podstatně zrnýšĺl motivaci jednotli{ch
kuŽelkářů pro ještě lepší sportovníţsledky. Navázání mezinárodních kontaktů tedy zůstáVá jedním z hlavních úkolů STK kuŽelţ.

Kontakt: Anna Káňová,069 662 5771, riezner@iol.cz

llt
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Lukosŕřelba

Pro české reprezentanty V lukostřelbě tělesně postiŽených byl rok 2001 velmi úspěšným. Získali cenné úspěchy na mis-

trovsfuí Evropy i na mistrovsfuí světa.
Halové mistrovství Evropy se konalo v belgickém Zandhovenu. Zúcastnili

se jej dva závodníci - Zdeněk Šebek a Jiří Klich. Zdenék Šebek byl první

v kategorii W1. Jiří Klich obsadil v kategorii W2 deváté místo.

Mistrovství světa v lukostřelbě tělesně postiŽených se V roce 2001 uskutečnilo na

domácí půdě - v Nymburce. Ceská republika měla sedmičlenné zastoupení. V kategorii

W1 získal Zdeněk Šebek 'l . místo a překonal čţři světové rekordy (sestava F|TA _ 1300

bodů, na 30 metrů 342 bodů, na 60 metrů 327 bodů, na 70 metrů 318 bodů), Petr Bartoš

6. místo. V kategoriiW2 obsadil JiříKlich 13. místo, Aleš Novotný 23. místo a oldřich

Popelka 26. místo. V české reprezentaci byly také dvě Ženy. Miroslava Černá obsadila

v kategorii W2 páté místo, Lenka Kuncová V téŽe kategorii sedmé místo.

V srpnu se v Novém Městě nad Metují konalo Mistrovství Ceské republiky. Mistrem

Ceské republiky se v kategorii W1 stal Zdeněk Šebek, v kategorii W2 JiříKlich. V kate_

gorii W2 se mistryní republiţ stala Miroslava Černá.

Těleśně postižení lukostřelci se zúčastňují i závodů pro sportovce bez zdravotního

postiŽení. Na halovém mistrovství republiky v Benešově se Zdeněk Šebek umísÎil na

sedmém místě, na venkovním mistrovství v terčové lukostřelbě v Plzni na pátém místě.

To nejlépe svědčío úrovni lukostřelby tělesně postižených.

Mezi tělesně postiženými je o tento sport zájem, ale problémem je finanční náročnost špičkové lukostřelecké uýzbroje. Ne

kaŽdý si může dovolit zakoupeníluku - obyčejný luk stojí10 aŽ 15 tisíc, kompletníšpičkové vybavenípřijde na 100 000 korun'

csrps nemá prostředky na to, aby zájemcům luky prostě koupil. Situaci zatím řeší za pomoci SK Nové Město nad Metují.

V tomto sportovním klubu vywářejí dobré podmínţ i pro začátečníţ'

Kontakt: Zdeněk Šebek, 0605 155 498, zdenek.sebek@tiscali.cz

âL yžoaâ,ní
Alpské lyžování se stalo jedním z prvních sportů, provozovaných zdravotně postiŽenými v naší republice. Ceská

reprezentace se stále snaŽí o udržení kroku se světovou špičkou'

Rok 2001 probíhal ve znameníintenzivních příprav na zimní paralympijské hry v Salt Lake Ciţ. Clenové širší

reprezentace individuálně trénovali od záŕí na ledovcích v Rakousku, pobyt byl hrazen sponzory. zúčastnili se

rovněŽ soutěŽí ve Světovém poháru a Evropském poháru. Nominace na zimní paralympiádu byla ovšem svázána

účastnickými limity. český paralympijský 4ibor se snaží nominovat špičkové sportovce, u kteých je předpoklad

bodového umístění, tj. do šestého mísÎa. oprávněnost svého zařazení do reprezentace potvrdil Stanislav Loska, kteý

Mistrovsfuí světa v Anzere vyjel nominaci na ZPH bronzovou medailí ze s|alomu. Do užší reprezentace byl na základě

rnýkonů v poháror4ich soutěžích zaŕazen také Michal Nevrkla.

Mistrovství republiky ve sjezdovém lyŽování tělesně postiŽených sportovců

se konalo v únoru opět v Peci pod SněŽkou. Zúčastnilo se jej 31 lyŽařů, kteří

startovalive skupinách LW1 až LW 11-12 (podle stupně postiŽení)'

V posledních letech však dochází k poklesu jak počtu Úcastníků mistrovství

republiky, tak i noţich zájemců o tento sport. Souvisí to s velkou financní

a časovou náročností. DřÍve se mistrovství republiky i soustředění nových

zájemců o tento sport konaly ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších. Vzhledem

k současné finanční nedostupnosti střediska ve Svatém Petru zmizel tento jed_

notícíÍaktor. ostatní zimní střediska v republice jsou obtĺŽněji dostupná, s větší

hustotou lyžařů a s minimální moŽností uzavření části sjezdovek. Lyžařská

střediska navíc nemají z ekonomických důvodů ochotu pořádat soutěŽe tělesně

postiŽených lyžařů na uzavřené sjezdovce. Do budoucna proto STK lyŽování

uvaŽuje o prohloubení spolupráce se slovenskými lyžaři, se kteými jiŽ bylo

dohodnuto uspořádáníspolečného mistrovství republiky v roce 2002'

Kontakt: Jiřĺ Dostál, 0607 804 028, idostal @ mbox'dkm'cz

sr na

suých

SŕanLs/av Ĺoska
na paralympijské sjezdovce.
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orienţační zá.uod

Za počátek orientačních závodů vozíčkářů lze označit rok 1992, kdy v Bratislavě proběhl snad první zâvod na území naší repu_

bliky. Poté následovalo několikaleté obdobíkonjunkury, kdy mistrovsfuí Ceské republiky sestávalo z několika závodťl, pořáda-
ných v různých městech. Zavrchol tohoto obdobílze povaŽovat účast sedmi závodníků na mezinárodních závodech o-ringen
ve švédském Hassleholmu. Na těchto závodech výprava Ceské republiky dosáhla ve dvou kategoriích na medailová umístění.

SoutěŽe v orientačních závodech vozíčkářů probíhají převáŽně V městských parcích, případně na sídlištích. Podmínkou je
zmapování daného Území a dostatek sjízdných cest. Závodí se na mechanickém vozíku, v případě zĄmu je moŽné vypsat kate_
gorii i pro vozíky elektrické.

Současný systém závodů sestává z jednoho závodu mistrovství republiky a dalších jiŽ samostatných závodů. V roce 2001 bylo
uspořádání mistrovsfuí republiţ svěřeno oddílu orientačního běhu ostroj opava. Tohoto mistrovství se zúčastnilo asi 30 závodníků.

oZV se v současné době poýká s malou účastí soutěŽících, výjĺmkou bylo jiŽ uvedené mistrovství republiky 2001.

Kontakt: Bohumil Mrva, 0604186 470, bohumil.m@volny.cz

Plauâní

. Tento sport se dostal na úroveň jednoho z nejÚspěŠnějších českých paralympijských odvěfuí. Důvo-
dem je nejen sysÎematická péče o reprezentační ým, ale také o rehabilitační a kondiční plavání vůbec.

Na vrcholu práce STK stojí početná i úspěšná skupina plavců-reprezentantů. V srpnu dokázali
svoje kvality ve Stockholmu na mistrovství Evropy tělesně postiŽených plavců. Mezi reprezentanţ chyběli tři medailisté z para-
lympiády (Martin Kovář zvolil oddechoţ rok, Pavel Machala a Kateřĺna Coufalová vynechali sezonu z důvodů zdravotních).
Přesto se 12 našich reprezentantů postaralo o nejÚspěšnější medailový výsledek z vrcholné plavecké akce. Zaskvěła se přede-
vším svěÎová rekordmanka Jana HoÍÍmanová se třemi zlaými. Jejĺ závody s dlouholetou rivalkou Anke Conradiovou byly strhu-
jící a poprvé porazila svoji soupeřku i na tratích 50 m znak a 100 m volný způsob. Druhou naší mistryní Evropy se stala Běla Hla-
váčková v disciplíně 50 m znak, v kraulor47ch sprintech získala shodně třetí místa. Jan Povýšil si doplaval pro 2 druhé pozice
a jeden bronz. Kateřina Lišková po paralympijské medaili získala jedno stříbro a jeden bronz v individuálních disciplínách. Bo-
mana Hrozná získala svůj první individuální medailor4i post a měl hodnotu bronzu.

Zlaým hřebem celých závodů byly štafety. MuŽská - ve sloŽení zkušených plavců - Jan Povýšil, Vojtěch Franěk, Dalibor
Mach a Tomáš Scharf doplavala pro bronz. Štafeta žen ve sloŽe-
ní Jana Hoffmanová, Milada Kunová, Kateřina Lišková a Běla Hla-
váčková získala stříbro. V samém závěru mistrovství Evropy se
polohová štafeta ve sloŽení Kateřina Lišková, Romana Hrozná,
Běla Hlaváčková a Miĺada Kunová postarala o téměř infarktor4i

závod, kdyŽ zkušená medailistka M. Kunová odolala v závěrečném
úseku náporu štafety Německa a vyhrá|a o pár zlatých setinek.

Zâvérecná bilance: 5 titulů mistrů Evropy' 4 stříbrné medaile
a 6 bronzových medailí. Poolympijské výsledky plavců jsou potě_

šující a zâroveň zavazující. Nastupující generace p|avců by měla
za podpory zkušených medailistů pokračovat ve skvělých výko-

nech a vynikajících časech.

o budoucnost plavání tělesně postiŽených však nemusíme mít

obavy. Zmíněný sport má v rámci Čsrps nejširší členskou základ-
nu i v roce 2001 se do systematické činnosti a celoročního tréninku
zapojilo celkem 230 osob s handicapem. Jednalo se o příznivce plavání z celé republiky ve věku od 4 do 55 let' Byly založeny
tři nové kluby SK Kontakt Brno, SK Kontakt Karlovy Vary, SK Kontakt České Budějovĺce, které se starají o výuku plavání těles-
ně postiŽených. Systémově veškerou celoroční přípravu soustřed'uje a některé zahraniční akce zabezpečuje občanské sdruže_
ní KONTAKT bB, které také pečuje o nové členy. V roce 2001 přĺpravilo 10 ýdenních rehabilitačních pobytor4Ích akcí s plavec-
kým programem. Zúčastnilo se jich 500 zájemců. Pracovníci sdruŽení také pravidelně jezdí do Rehabilitačního ústavu v Kladru-
bech a Dětské léčebny pohyboţch poruch v Boskovicích, kde zajišťujíýuku plavání.

Do pravidelné celoroční činnosti, v níŽ se plave 64 hodĺn týdně, je zapojeno šest středisek. Plavecký program v praŽském
a brněnském středisku probíhá pět dní V týdnu v 17 hodinách. Zatímco středisko v Praze se věnuje přípravě reprezentantů

a světová
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PIauâ.ní

a rehabilitačnímu plavání, brněnské středisko se zaměřilo na

systematickou práci s děÎmi. Sedmdesát pět procent klientely

fuoří děti ve věku od 4 do 14' let, takŽe kapacita středisek je na-

plněna a nestačí uspokojit poptáVku' Na zabezpečení dětského

projektu se nej4iznamněji podílísázková kancelář Tipspoń' a. s.

Ve střediscích pracuje 17 stálých zaměstnanců, o jejich školení

se stará KONTAKT bB' Právě z této systematické práce vyrůs-

tají budoucí reprezentanti.

KaŽdoročně pořádá STK plavání mistrovství republiţ. V roce

2001 se uskutečnilo v Brně 16. června. Mistrovství se zúčastni-

lo 100 plavců a to nejen domácích, ale také z Polska a Němec-

ka. STK uspořádala rovněŽ dalších pět doplňkouých pohároqich

závodů, aby rozšířila možnost závodit na domácí půdě.

V roce 2001 došlo ke změně v systémové soutěŽi- rozšířil se počet pravidelných závodů, do budoucna počítá STK s pra-

videlným pořádáním plavecĘich mítinků ve střediscích KONTAKT bB.

Krntakt plavánĺvozíčkářťl: Jąn Nevrkla, 0606 637 097, jan.nevrkla@kontaktbb.cz

Kontakt plavání chodĺcĺch: Jana Novotná, 0603 472 702, jananovotna@lfmotol.cuni.cz

Vozîčká,řské ragby

Zmíněnému sportu se tělesně postižení v Ceské republice začali věnovat V roce 1994' Pionýry tohoto sportu se stali členové SK
Quadru Fit z Hradce Králové, kteří byli první nejen u nás, ale v celé bývalé uýchodní Evropě. V současné době fungujív Ceské
republice tři ragbyové ýmy, které hrají národníligu (SK ostrava, SK Quadru Fit Hradec Králové,Q-sport Hrabyně). Liga se hraje

na šest kol. Tři z nich se hrají na jaře a tři na podzim, a to systémem ,,kaŽdý s kaŽdým"' Mistrem ligové soutěŽe se v roce 2001

stal oddíl SK ostrava před SK Quadru Fit. V řţnu uspořádal osľavský oddíl třetí ročník mezinárodního turnaje ostrava-Cup,

s účastí šesti týmů z Cech a Polska. zaćâlkem prosince, se jiŽ tradičně v tomto období, sešlo šest lýmy z lrska,Holandska,

Německa výběru z České republiţ na 4.ročníku Rugbymanie 2001. Tento největší turnaj roku 2001 ve východní Evropě pořá-

dal SK Quadru Fit Ve sportovním centru v Nymburce. Ceský tým po vítězsfuí nad lrskou reprezentací obsadil třetí místo. Ragbisté

z Hradce Králové a ostravy se jednotlivě zúčastnili dvou mezinárodních turnajů v Polsku (3. a 4.místo). Turnaj ve vozíčkářském

ragby opět proběhl i koncem školního roku v rámci Memoriálu doktora Knapka v olomouci. Reprezentační družstvo se také poc-

tivě připravovalo na Mistrovsfuí Evropy v Anglii, které nakonec bylo zrušen o z organizaćních důvodů. Ceští reprezentanti tak přišli

o moŽnost vybojovat si účast na Mistrovství světa 2OO2 ve Švédsku, neboť na předešlém ME 99 se neumístili do šestého místa

a tím nesplnili nominační kritéria pro MS 2002. Příští ME se bude konat v březnu 2003' v Belgii.

Většímu rozvoji vozíčkářského ragby v Ceské republice brání nepříznivé finanční podmínţ. VŽdyť speciální vozík nutný pro

ragby handicapovaných stojí kolem 90 00o korun a špičkovému hráči vydrŽípřibliŽně dva roky. To však nebránínadšencům, kteří

poznali krásu vozíčkářského ragby aby se i nadále této hře věnovali.

Kontakt: Jiří Kadeřávek, 0604 314 827, saisipo@vakph'cpost.cz

S I e d g e h o k e j

oficiálním paralympijským sportem je sledge hokej (hokej na sáňkách) od roku 'l998, v naší republice se začal hrát od roku 2000

zásluhou Romana Herinka a dalších příznivců tohoto sportu ve Zlíně. Podařilo se mu získat sponzorsky základní vybavení, po-

třebné pro sledge hokej a postu trenéra se ujal David Vrbka.

Protože oddíl Sedící Berani Zlín byl zatím jediný v Ceské republice, hrál utkánís kluby čiýběry nejen z evropsloj'ch zemípouze ne-

oÍiciálně. (K oÍiciálnímu zaloŽeni domácíligy, tím pádem i širším moŽnostem v účasti na mezinárodních pohárech' popřÍpadě na para-

lympijshých hrách, je zapotřebí existence minimálně tří samostatných klubů). Na začÉtku roku 2001 se zlínsţł ým zúÓastnil turnaje Mal-

mö open ve Švédsku. Jedná se o klubo4i turnaj, kterého se zúčastňují nejlepší ýmy z USA, Švédska, Norska a Německa. Ceshý ým
obsadil sedmé místo. Další tři zápasy odehrál v Německu, kde se česlo/m sledge hokejistům uŽ podařilo překonat soupeře zDráżd'an,

Keří začali s hokejem o několik let dříve. V září uspořádal zlínshý klub mezinárodníturnaj HAND|OAP cUP 2001 . Turnaje, kteý se hrál

ve Zlíně a v Kroměříži, se zúÓastnili hokejisté z Anglie' Estonska, Walesu, Německa a Švédska.

Největším problémem českého sledge hokeje je uŽ zmíněný nedostatek družstev. Proto se STK snaŽí získávat nové hráče

a ţĄVořit kvalitní základnu tohoto sportovního odvěfuí. Jedině tak se Ceská republika můŽe v příští sezoně začlenit do soutěŽí

Evropské ligy. Předpoklady pro vznik dalších klubů sledge hokeje jsou v Praze, Pardubicích, olomouci a v Kolíně.

Kontakt: Maĺtin Kudláček, 0737 741 942, kudlacek@hotmail.com
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Stolní tenis

Stolní tenis patří už několik let k preferovaným sportům csrps. Znamenâ to, že dlouhodobě zaznamenává
nemalé úspěchy na mezinárodním poli. Za těmito úspěchy stojí široká členská základna a systematická pľá-

ce. Celkem 76 sportovců se V roce 2001 zúčastnilo deseti turnajů Ceského poháru. Začleněni byli podle rný_

konnosti do tříd A-c. KaŽdému stolnímu tenistovi se do konečného pořadízapočítává pět nejlepších uýsledků,
tři nejhorší z každé skupiny sestupují do skupiny niŽší, tři nejlepší tenisté naopak postupují vzhůru.

Top Ten Ceského poháru 2001

1. René Tauš 87 bodů

2. Lubomír Trčka 81 bodů

3. KarelZmrzlý 73 bodů

4. Jitka Pivarčiová 67 bodů

5. František Glazar 65 bodů

6. Bohuslav Ribka

7. Josef Koštejn

8. Martin Zvolânek
9. Michal Stefanu
10. Tomáš Přibyl

63 bodů

62 bodů

61 bodů

56 bodů

50 bodů

Turnajem roku se pro tělesně postiŽené Stolnítenisty stalo Mistrov-

ství Evropy v německém Frankfurtu nad Mohanem. Zúčastnilo se jej

8 českých reprezentantů-vozĺčkářů. Jitka Pivarčiová získala v otevře-
né soutěŽi jednotlivců zlatou medaili, v kategorii 5 stříbrnou medaili.

Stala se nejlepší stolně tenisovou vozíčkářkou Evropy. Michal SteÍanu

získal stříbrnou medaili v kategorii 4. V soutěŽi družstev si stolní tenis_

té vedli rovněŽ úspěšně, o čemŽ svědčíjejich zlatá medaile. Michal SteÍanu neprohrál ani jeden zápas a v deblu ho doplňoval
František Glazar. Své si odehrál i Karel Zmrzlý.

Širší reprezentační qýběr se v červnu zúčastnil 30 bodového turnaje
v Piešťanech, dále mezinárodního turnaje v Německu a v ltálii. Na základě
umístěníve světovém žebříčku byli Jitka Pivarčiová a Michal Stefanu vybráni
k účasti na turnaji nejlepších světových hráčů ToP 'l6 v Lyonu.

Mistrovství Ceské republiky jednotlivců se hrálo v květnu v ostravě. Vzhle-
dem k aktivitám v tenise se jej nezúčastnil náš nejlepší hrác M. Stefanu, ani
momentálně druhý hráč R. Tauš. Ve dvouhře żen-parazvítězila Jitka Pivarči-
ová z SK Nové Město nad Metují. Ve dvouhře muŽi-para patřilo Vítězsfuí Lubo-
míru Trckovi z SKV Praha. Ve dvouhře muŽů kvadru byl nejlepší Martin Zvolá-
nek z SKV ostrava. V otevřené soutěŽi jednotlivců zvílězil Lubomír Trčka, ve
čtyřhře patřilo Vítězsfuí dvojici Bohuslav Rybka a KarelZmrzlý z SKV ostrava.

Podzim 200'l byl pro stolnítenisty přelomoţm rokem. Zaćala totiž platit

nová pravidla v počítání vítězných míčků, ve výměně podání a ke změně také
došlo, pokud jde o velikost míčků. S nor4imi pravidly měli někteří hráči značné

problémy. Přesto zůstává stolní tenis jedním z nejob-

líbenějších sportů, o čemŽ svědčí i skutečnost, že
v Ceské republice působí 10 klubů stolního tenisu vo-

zíćkâřťl. Pokud jde o Íinanční podporu, snaŽí se stol_

ní tenisté o získání sponzorů, bez nichž by se jejich

účast na bodovaných turnajích neobešla.

Stolní tenis hráčů stojících je podobně úspěšným
sportem. Vrcholem sezony 2001 bylo Mistrovsfuí

Evropy ve FrankÍurtu nad Mohanem, kde lvan
Karabec obsadil bronzovou příčku a společně
s Jaroslavem Cieslarem vytvořil stříbrné druŽsfuo.

V ženských kategoriích obsadila Jolana Matouš-

ková bronzovou příčku, kterou získala i v soutěŽi

druŽstev společně s Michaelou Žákovou.
oba nejlepšĺ stolní tenisté - lvan Karabec a Jolana

Matoušková hrajíligovou soutěŽ hráčů bez postižení.

Kontakt: Mitan Ďuračka, 0602 853 o35, m.duracka@worldonline.cz, Tomáš Harant, 0603 266 217, harant@mestocheb'cz

ţ
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střeIecţuî

U sportovní střelby se jedná o jednu z nejmladšÍch sportovních disciplín, kterou v Ceské republice provozují

tělesně postižení sportovci teprve tři sezony, ale o to viditelnějšíje jejich ţkonnostníVzestup.
Díky Ceskému střeleckému svazu se i v roce 2001 zdokonalovali češ'

tí střelci v průběhu čţřkolového Ceského poháru, kde v současné době

střílí osm tělesně postižených sportovců s našimi nejlepšími střelci na jed_

né palebné čáře ve sportovnípistoli na 25 m SP 30+30, v libovolné pistoli na 50 m LP 60 a ve

vzduchové pistoli na 10 m VzPi60' SoutěŽíve skupině SH1, určené pro střelce s tělesným

postižením.

Na základě 4isledků, dosažených v Ceském poháru byli na Mistrovství Evropy nomino-

váni Pavel Děcký (drŽiteĺ českého rekordu ve vzduchové pistolĺ), Vladimír Marčan (držitel

ceského rekordu ve sportovní pistoli) a Roman Gronshý. Otevřené Mistrovství Evropy ve střel-

bě proběhlo za historicţ první české úcasti v dánském středisku Vingsted. Zúčastnili se jej

střelciz 33 zemí. Pavel Děchý Vyfuořil nástřelem 513 bodů norný česhý rekord a zůstal pou-

hých pět bodů od účasti ve Íinále. Splnil tak nejen limit pro účast na MistrovsNí světa v Ko-

reji v roce 2OO2, ale také limit na paralympiádu.v Aténách. Limit pro Koreu a Atény splnil ta-

ké Vladimír Marčan nástřelem 543 bodů. Ces](é druŽstvo obsadilo 7' mÍsto.

Na mezinárodním mistrovsfuí Německa získal Vladimír Marčan bronz, první mezinárodní

medaili pro české tělesně postiŽené střelce.

Významnou měrou se na rozvoji sportovnístřelby podílejí nejen CSS a csĺps, ale také

akciová firma Sellier Bellot ve Vlašimj poskytováním střeliva. Na podzim 2001 se podařilo prostřednicfuím CB Servis Centra v Ce-

ských Budějovicích dohodnout pro další sezonu zapůjčení pistolíznačky Walther pro reprezentaci tě|esně postiŽených střelců.

Dohody byly uzavřeny také se střelnicemi Brno-Kývalka, Olomouc-Lazce, Frenštát pod Radhoštěm-Helšýn.

Sportovní střelbě se věnuje 30 sportovců, kaŽdoročně přibývajínoví střelci, především zřadvozíćkâřů. Problémem je ovšem

Íinancování, náklady na účast na zahraničních střelechých soutěŽích zatím nesou TP střelci ze své kapsy.

Kontakt: Roman Gronský, 0602 776 318, greif@cmail.cz

Šachy

V csTPs je registrováno přibliŽně 330 šachistů. Většina je sdruŽena v pěti oddílech šachových, ostatníjsou členy oddílů, zamě-

řených na jiné sporty.

Mistrovství Ceské republiky v šachu jednotlivců se hrálo v červnu 2001 v Hodoníně u Kunštátu. Mistrem republiky mezi muŽi

se stal Vít Valenta z Šx lp Hrabyně, v Ženách získala titul lrena Badačová z Respektu Frenštát pod Radhoštěm. ,,B" skupinu vy-

hrál a zajistil si tak postup do ,,A" skupiny, Peľ Stodůlka z Šo rp Habrovany.

Na mistrovsfuí republiky v šachu 4clenných družstev, které se konalo v zâří 2001, a rovněž v Hodoníně u Kunštátu zvítězilo

družstvo šachového oddílu tělesně postižených, Habrovany.

V srpnu se hrál v Hrabyni EURO cUP dvojic za účasti šachistů

z Chorvatska, Ukrajiny, Ruska, Polska a Finska. zvítézila česká dvo-

jice Talla-čempel před Chorvaţ a českou dvojicí Valenta-Kocur'

Mistrovství Evropy probíhaĺo na přelomu zâří a října v Polsku.

V ,,A'' skupině se umístil Vít Valenta na 7' místě, Valter Kocur byl tři-

nácý a Pavel Strnad patnácttý. 'B" skupinu otevřenou i pro neposti-

Žené účastníky mistrovství vyhrál Vladimír Talla.

o šachy je mezi lělesně postiženými znaćný zĄem, protože to je

zvláště pro těŽce tělesně postiŽené jediná moŽnost sportovního vyŽi-

tí. Bohužel šachy nepatřímezi paralympijské ani preferované sporty

a tak se poýkají s nedostatkem Íinančních prostředků. Navíc se mis-

trovsfuía turnaje nedajíodehrát během víkendu jako u ostatních sportů a tím vznikajívětší náklady na uspořádání i pro úcastníky.

Kontakt: Jiřĺ Šandera, 0605 847 150, saniir@quick.cz
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Tennis standing

V roce 2001 byl definitivně přijat pro tenis tělesně postiŽených chodících, ve vztahu k tenistům vozíč-
kářům, název tennis standing. Clenská základna se zţšila na 123 registrovaných, tedy asi o 30%. STK
definitivně schválila kategorie postiŽení, hrací systémy a nominaci pro turnaj ve Šţcarsku' V průběhu
roku byly uspořádány ýto čţři turnaje (v závorce vždy pořadatel):

- Baník Cup 25.-27. května ve Frenštátě pod Radhoštěm (TJ Baník ostrava)
- 10. mistrovství cR Pro Kennex Czech open 22._24. června ve Dvoře Králové nad Labem (1. Ceský SHC)
- 1. ročník Grand Prix Poděbrady open 24._26. srpna (1' ceský sHC)
- 16. ročník OREA hotels Prague open 14.-16 . září (1. Ceský SHC), za účasti tenistů ze Šţcarska.
Všechny domácí turnaje, aŽ na tenistky ze Švýcarska vyhráli naši tenisté, rovněž tak kategorie mužů na 2.mezinárodním

turnaji 7._8. července ve šţcarském Magglingenu u Bielu.
Nejlepšími tenisty v roce 200'| se stali:

LT1 (muži) 1. Malý Vladimír (1. Ceský sHC) 2. Legát Jiří (1. Český SHC) 3' Pastorek Alfons (TJ Baník ostrava)
LT2 (muži) 1. Lachman Josef (1. Ceský SHC) 2. Šaník Luděk (1. český SHC) 3. Bednařík Václav (1. ceský sHc)
LT1 (ženy) 1. Kejhová Jana (1. Český SHC)

Kontakt: Jaroslav Pauer, 0606 292 225, pauerj@quick.cz

TriątIon

V roce 2001 zaznamenal velký úspěch. Zbyněk Švehla se jako první čech, ale také jako první Evropan probojoval mezi startující
na závod |RONMAN, kteý se konal v říjnu na Havaji. Tento závod je nejtěŽším svého druhu na světě. Jeho zdravotně postiŽení
účastníci musejí uplavat v mořských vlnách 3,8 kilometru, na kole ujet 180 kilometrů, na formuli 42,5 kilometru. Po vynikajícím pla-
veckém čase (1:16 hod.) se Zbyňku Švehlovi bohuŽel na ŕole nepodařilo dojet v limitu a před poslednídisciplínou byl zastaven.
Na závod lRoNMAN se Zbyněk Švehla kvaliÍĺkoval v závodě série lRoNMAN, keý se konal v červnu v americkém Texasu.

Pokud jde o duatlon, v roce 2001 se konaly Ęři závody V tradičním pořadí Praha, olomouc, Tábor, Sadská. Mistrem Ceské re-
publiţ se stal nestárnoucí oldřich Doležal z Nové Včelnice. Pro rok 2002 budou závody obohaceny o kategorii plavání - handbike.

V souvislosti s triatlonem se rozvţí nová sportovní disciplína, tzv' handbike cyklistika pro vozíckáře. Sportovci jezdí na speciál_
ně upraveném tříkolovém vozíku s ručním pohonem. Tato disciplína má velkou budoucnost a zřejmě vytlačí tradiční jízdu na
formulkách, protoŽe je přístupnější pro všechny handicapy, dá se jezdit i rekreačně. Rozvoj tohoto sportu u nás se ale neobejde
bez podpory csrps. Handbike by mohl bý v příštím roce začleněn do struktury svazu, aby tělesně postižení sportovci získali
podporu a mohli pořádat nejen domácí soutěže, ale také se zúčastnit EHC evropského okruhu, kteý je složen z šesti závodů.
Handbike se obvykle jezdí na maratónských tratích (42 kilometrů).

Kontakt: Zbyněk švehla, 0604 740 308, zbynek.svehla@quick.cz

Volejbal

o Ani v roce 2001 se situace ve volejbalu tělesně postiŽených nezměnila, hrají pouze tři oddíly: Praha, Fýdek-Mís-

l/ĺ tek a ostrava ' KaŽdý rok probíhá v ostravě mistrovství republiky, v dubnu 2001 se jej zúčastniĺa i druŽstva ze
a( - Slovenska, mistrem republiţ se staltrým Fýdku-Místku.

M- UŽ 32 let se na ostravsku (ostrava, Franštát pod Radhoštěm) koná turnaj Hornický kahan, jednotlivá družstva

t..ľ na něj zvou reciproční partnery ze zahranićí. Ceská druŽstva se zase zúčastňují turnajů v zahraničí, praŽsţý oddíl
voĺejbalu například jezdído Německa a Lucemburska, ostravští voĺejbalisté hrajípravidelně na turnaji v Bratislavě.

Reprezentační druŽstvo se V roce 2001 mělo zúčastnit Světového poháru, kteý se hrál ve slovenském Púchově, z Íinančních
důvodů však nakonec nemohlo jet' V poslední době se hráčský kádr omladil, STK stále hledá nové hráče. Reprezentační druŽ-
stvo je pravidelně zváno na turnaje zdravotně nepostižených volejbalistů. opět se například zúčastnilo turnaje ministerstva do-
pravy V Havlíčkově Brodě'

Malý počet volejbalor4ich oddílů tělesně postiŽených není jen problémem českým. Z tohoto důvodu se volejbal nebude hrát
na paralympiádě v Aténách' 

Kontakt: Milan Kožušnĺk, 069 664 32g2, milan_kozusnik@bc-mehz.cz
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TOP TEN 2OO1

Běleš Radim _attetika_ ME_2x 1. místovdisciptĺnách: hoddiskem ahod kužetkou, džitelsvětového rekordu

Radim je sportovcem, kteý se objevil na scéně teprve v minulém paralympijském cyklu a ve|mi rychle se stal |ednou z hvězd na_

ší atletiţ. l přes dalšízdravotní problémy se připravil kvalitně na loňské ME a triumÍoval'

Htaváěková Běla _ptavání_ME-1x 1. mĺstona50mznak,2x3' mĺstona50mVZa100mVZ

l po zdravotních problémech u plavání zůstala a s minimální prodlevou navâzalajako vozíčkářka na předchozí tvrdý trénink'

Hoffmanová Jana _ plavánĺ_ ME _ 3 x 1. mĺsto, za disciplĺny: 50 m VZ, 50 m znak a 100 m VZ, držitelka světového rekordu

Jana zaćalas plavánĺm aż po úraze, před paralympiádou v Atlantě. Na jednom z plaveckých kurzů, v době kdy se sotva udrŽe-

la nad vodou, poloŽila reprezentačnímu trenérovi paralympijských plavců otázku: ,,Co musím udělat pro to, abych se dostala na

paralympiádu?- Příští paralympiádu v Sydney vyhrála'

Ježek Jiŕi _cyktistika_ME_2x 1' mĺstov disciplínáchdráhových:1km s pevným startem avestĺhacímzávoděna4km'

1x2.mĺstovčasovcejednotlivcťl,2x3.mĺstovdisciplĺnách:otympijskýsprintnadrázeavsitničnĺmzávodějednotlivců,drži-
tel světového rekordu
Je bezpoďlyby nejuniverzálnějším cyklistou světového peletonu. Po naprostém triumfu v Sydney znovu exceloval na loňském šampionátu'

Kniezková Martina _ailetika_ME-1x1. mĺstov hodudiskem, 1x2. místov hoduoštěpem,držitelkasv' rekordů

Mańina se zjevila jako objev před paralympiádou v Sydney, na které se stala paralympijskou šampiónkou' Na loňském ME po_

tvrdila svoji pevnou příslušnost ke špičce ve své'Řategorii'

Kovář Martin _ ailetika _ ME _ 1 x 1. místo v hodu oštěpem

Všesportovně nadaný Martin startoval jiŽ na paralympiádě v Atlantě a v Sydney si doplaval pro zlato. Je světovým rekordma_

nem. Vloni vynechal plavecký šampionát a posílil atlety, a to výrazně, ziskem zlata'

Matoušková Jolana _sto1nĺtenis_ ME_1x 1. mĺstove svékategorii,1x3' mĺstov kategorii9PEN

Jolana, ještě nedávno Davídková je přes své mládíjiŽ velmi ýraznou sportovní osobností. Triumf ze Sydney zopakovala vloni na ME

vítězsfuím Ve sVé kategorii. Jolana má zkušenosti z naší extraligy, kde nastupuje pravidelně v ligovém ýmu sportovců bez postiŽení'

Pivarčiová Jitka - stolnĺtenis-ME_1 x 1. místov )PEN ze64 startuiícĺch, 1 x2. mĺstove svékategorii

Jitka je mimořádně talentovanou stolní tenistkou. Svému sportu se intenzívně věnuje se suým Životním partnerem, také vynikaiĹ

cím sportovcem, Michalem Stefanu. Po bronzové medaili v Sydney se vloni stala nejlepší stolní tenistkou na vozíku v Evropě'

Pohlmann Rostistav _attetika_ME_2x1. mĺstov disciplínách: hoddiskem ahodoštěpem,1x3. mĺstovevrhu koulĺ,

drŽitel světového rekordu

Rosťa je jedním z našich nemnoha ,,proÍesionálních'' spor1ovců. Vedle atletiky se věnuje špičkovému basketbalu vozíčkářů, hraje ně_

meckou ligu a zároveň je kapitánem našeho národního basketbalového ýmu vozíčkářů. V atletice patří mezi technicky nejvyspě-

lejší atlety. Medailor'ný úspěch ze Sydney vylepšil tituly na ME'

šebek Zdeněk - lukostřelba- Ms - 1' mĺsto v olympijské sesŕayě, ME _ 1. mĺsto v hale, držitel světového rekordu

Zdeněk se ještě iako atlet zúčastnil paralympiády v Barceloně. V současnosti je světovým lukostřeleckým suverénem ve své ka_

tegorii. Paralympijský vítěz se pravidelně zúčastňuje závodů lukostřelců bez postiŽení'

ocenění mimořádného výkonu

Švehta Zbyněk _ triatlon _ účast na MS v dtouhém triatlonu IR)N MAN na Havaji, kam se kvalifikoval jako prvnĺ Evropan

Zbyřkaneodradil od jeho triatlonové kariéry ani těžký úraz, kteý právě u tohoto sportu utrpěl. Na špičkové úrovni se ještě Vě-

nuje duatlonu a jízdé na handbiku. Jeho vysněná účast v závodě lRoN MAN se mu vloni splnila. Během loňského roku úspěš-

ně absolvoval kvaliÍikaci v americkém Texasu. Při samotném závodé odevzdal nováčkovskou daň, protivítr a další nástrahy tra-

ti způsobily, že nesplnil limit pro cyklistiku a nemohlv závodě pokračovat'

Hospodaření CSTPS
10o/o

29%

3Yo
24o/"

a státní dotace MŠMT tŕânsferované UzPs

l PřÍspěvky nâ ěinnost od sâzky trânsfeřované čsw

E Dary od fyzických a právnických osob

E PříspěVky ČPV
l Příspěvky UzPs
aTźby za tělovýchovné slUŽby (poplatky za czech open)

lTrŽby z.eklamy a pronájmu (Żdaňowâné)

D Úroky z běŽného účtu
l ostatnĺ Výnosy

260/o

VÝHocNĺ zPRÁVA 2A01

2001n
3 360 200.00transferované UZPSí dotace
3 124 300.00na činnost od transferované

363 000.00osobod a
3 907 867.00

535 800.0cUZPS
1 322 498.00za Czech Oza

207 888.00zrekla zdaňovanéa
87 446.00z běŽného účtu
81 308.00

í2 990 307.00



Náklady 2001
Vzdy a ostatní mzdové náklady včetně zákonného poj', tvorba sociálního
bndu 548 629.0C

DPP' výplata příleŽitostných příjmů, odměn, refundace mzdy

z toho:
- DPP
- odměny trenérŮm a ost' personálu výpravy za Sydney 20001)
- odměny a přĺleŽitost' přĺjny přĺ spolÍ. soutěŽĺch, zejm' na Czech open
(trenéři, rozhodčĺ, klasifikátoři ai')

- refundace mezd
- reŽijnĺ náhrady členťl výboru

929 490.0C

159 070,04

447 550,04

151 1ß'0a
34 727,0A

137 000,0a

cdměny za sportovní výsledky v Sydney I 595 000.00

Spotřeba mat., DHIM, DNIM, ostatní nákupv 1 144 960.00
)rovozní náklady (náiem' spotřeba enerqiĺ) 159 963.00
!ájemné a pronájmy (sportovních prostor a vozidel) 483 867.00
SluŽby, opravy, telefony, poštovné, kopírování, účetní agenda apod 230 479.0C
)řeprava, doprava, cestovné (zejm. na zahraničnĺ akce) 2607 824.0C

Startovné, poplatky na soutěŽích 2 298 834.0C

Stravování při akcĺch a nocleŽné 1 456 664.0C

ostatní náklady
(bankovnía jiné poplatky, pojištění' náklady na reprezentaci, tlumočnické
sluŽby apod.) 670 182.0C

Odpisy DHM 417 242.0C

Poskýnuté příspěvky

z toho:
- přĺspěvky členským TJ a SK
-čtenské přĺspěvky Cev
-členské příspěvky mezinár' org.

1 168 389.0C

443 200,0A

500 000,0a
225189,04

Celkem náklady 13 7','1 523.00

Celkový výsledek: - ztráta -721 U6.AA

40/"
3%

Aktĺva k31.12.2401
v tis. Kč

90Â

Pasiva

Základní kapitál 3 213
Závazkv z obchodního stvku 323
Závazky ze závislé činnosti:
- zaměstnanci
- zákonné zdravotní a sociální pojištění
- daň z příimu Fo

104
1e

34
Jiné závazkv 180
ostatní pasiva o

70/"

'12%
't1

8%

1./o

160/"-

EMzdy a oslatnĺ mzdové náklady Včetně zákonného poj', fuo.ba sociálniho fondu

lDPP, siplâta přílež(ostných pŕĺjmů' odměn' refundace mzdy

Eodměny za spodovni Výsledky v sydney1 )

Espotřeba mât'' DHlM' DNlM' oslaina nákupy

lPíovozní náklady (nájem' spolřeba enérgiĺ)

ENájemné a pronájmy (spodovnĺch prostor a vozideĺ)

EslUŽby. opravy' teleÍony' poštovné, kopŕovánĺ' účetnĺ agenda apod.

EPřeprava' doprava' ceslovné (Żejm na zahraničnĺ akce)

!stâńoVné' poplatky na soutěŽĺch

Řsaavování při âkcĺch a nocleŽné

E ostatnĺ náklady
(bankovnĺ â jiné poplŹtky' pojĺśtění' náklady na reprezéntaci' tlumočnické sluŽby apod')

EOdpisy DHM

lPoskýnuté přĺspěVky

1) odměny sportovcům za sportovnÍ výsledky v sydney stejně
jako odměny trenérům a ostatnĺmu personálu výpravy na para-
lynpijské hry v Sydney 2000 byly vyplaceny z účelově Vázaných
prostředků CPv.
2) viz následujĺcĺ komentář: Hospodářský výsledek za rok 2001,
tedy rozdĺl výdajů a přţmů, vykazuje ztrátu Ve Výši Kč 721 216,-.
výše ztráty je zapřĺčiněna odpisy dlouhodobého hmotného
majetku, které nebyly prováděny za celou dobu existence
samostatného subjektu CsŢPs. (Pozn. autora: odpisy majetku
isou účetnĺ nákladovou položkou, která postupně zavádí hodnotu
majetku do nákladů organizace a odrážĺ opotřebenĺ majetku, ale
neznamenaií skutečný úbytek finančních prostředků.) Hodnota
nakupovaného maietku csTPs se tak nepromftala do nákladťl
a docházelo ke zkreslování dosahovaného hospodářského výsled-
ku. Důsledkem uvedenĺ účetnictvĺ do souladu se zákonem ie
zvýšenĺ iednorázový odpis maietku Ve Výši 417 242,- Kč. Po
odečtenĺ odpisť! za rok 2001 dosahuje Výše ztráty 304 tis. Kč, což
bylo zpťlsobeno zeiména zvýšenými Výdaji v oblasti pořĺzenĺ

spoftovnĺch potřeb pro účely přĺpravy na zimnĺ paralympiádu v Salt Lake City 2002' v porovnánĺ se ztrátou jako hospodářským Výstedkem za rok 2OO0 Ve výši 314 tis' Kč

prostředků na účtech csrPs) dosahoval k 31 . 12. 2001 výše 2.081.066,06 Kč. Tento zťlstatek umožnĺ nastaftovánĺ sportovnĺ činnosti v roce 2002 bez ĺinančnĺch probtémů.

Aktiva celkem 3 158
ztrátâ 721
Souhľn aktiv 3 879

DlouhodobÝ hmotnÝ maietek 1 768
z toho: drobnÝ hmotnÝ maietek 660
oprávkv k investičnímu maietku -123
oprávkv k neinvestičními maietku -605
PeněŽní orostředkv 2 081
z toho:
- bankovnĺ účty
- pokladna

2059
22

Pohledávkv z obchodního stvku 14
Jiné pohledávkv 2
ostatní aktiva 21

3 879

Výroční zpráya csTPs za rok 2001

Na základě materĺáIŮ csrps a informacĺ
z jednotlivých sIK sesŕayl/l a uspořádali

Mgr.Věra Rudotfová a Zdeněk škaroupka'
Fotograŕie: archiv csTPs, sTK

a Ligy za práva vozíčkářů
obáIka, grafická úprava a počĺtačové

zpracovánĺ: Vladim ĺr Ludva
Realizace BÁSŞ spo/' s r. o'

V roce 2002 vydal CSTPS

8 061 6443 7392 8550 6937 13711
8 4'ĺ9 7896 9080 6623 12994

358 -368 504 530 -314 -721

1034 730 1474 2287 2145 2081
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