ROČENKA
2019

Jaroslav Milich

Dámy a pánové, milí přátelé, sportovci i funkcionáři
máte v ruce ročenku Českého svazu neslyšících sportovců z.s. s přehledem našich sportovních akcí v roce
2019.
Jde o shrnutí aktivit ČSNS na 1 místě, v 1 bulletinu, v ročence – podobné jako má Česká unie sportu (ČUS).
Rok 2019 byl rokem deaflympijským a česká reprezentace se zase na 19.Zimních Deaflympijských hrách v
Itálii neztratila- velké úspěchy jsou uvedeny i v této ročence.
Za pár let stačí, jít do knihovny, podívat se na rok, vytáhnout z knihovny a máte hned- kdo, kdy, kde, jak hrál
závodil, sportoval a umístil se.
My se společně jistě domluvíme, jak napříště vylepšit složení ročenky dle Vašich potřeb, aby nám všem
sloužila ještě lépe a ročenka ČSNS byla více přehlednější…
Přeji Vám všem, přátelé, za členy Výkonného výboru ČSNS příjemné čtení .
S pozdravem
Ota Panský
prezident ČSNS

Zpráva STK atletiky ČSNS 2019
MČR v atletice 25.5. 2019 – Brno
V sobotu 25. května 2019 se uskutečnilo 38. mistrovství ČR neslyšících v atletice na stadionu VUT Brno
Pod Palackého vrchem v Brně. Pořadatelem byl SKN Brno v úzké spolupráci s VUT Brno.
Zúčastnilo se celkem 93 závodníků z celé republiky. Během konání MČR nám pomáhalo 8 rozhodčích a
několik pomocníků.
Časový rozpis byl dodržován.
Počet závodníků z jednotlivých klubů: SKN Hradec Králové - 19, I.PSKN Praha - 18, SK Olympia Praha SPS 18, SSK Vítkovice - 11, SKN Plzeň - 8, SKN Brno – 6, SK SKIVELO Olomouc - 6, , TJ Slovan nesl. Zlín - 5, BSKN
Č. Budějovice - 2
Nikdo na MČR nepřekonal české rekordy.
Oliver Punge ze SK SKIVELO Olomouc při štafetě běžel a vzdal kvůli zranění. Nemohl ovládat nohu a vstát.
Byla povolána sanitka a nakonec se na rentgenu ukázalo, že má natažený úpon předního stehenního svalu.
Info:
Matěj Ponocný - dorostenec
100m - osobní rekord 11,77 - zaostal jen o 10 setin sekundy za českým dorosteneckým rekordem 11,67
Ondřeje Fraňka z roku 2017.
200m - 24,19 - zaostal o 25 setin sekundy za českým dorosteneckým rekordem 23,7 s, ručně (= 23,94
elektronicky) Jiřího Chalupy z roku 1986. Ale vloni měl hodnotu 24,00 sekundy a letos se na MČR bohužel
nezlepšil.
Na MČR zlepšili osobní rekordy dospělých: Nejlepší atleti MČR byli:
Auředníková Barbora - koule 4kg a disk 1kg
Ponocný Matěj - 100m
Čížek Erik - disk 2kg
Kudrnovský Petr - 200m
Punge Oliver - 200m a 1500m
Stanovský Michal - oštěp 800g

ženy: Barbora Auředníková - SK Olympia Praha SPS
muži: Ondřej Franěk - SK Olympia Praha SPS
starší žákyně: Nela Šudřichová - SK SKIVELO Olomouc
starší žáci: Martin Kudrnovský - SK Olympia Praha SPS
mladší žákyně: Sára Lešková - SKN Hradec Králové
mladší žáci: František Novotný – SK Olympia Praha SPS

ME v atletice 22. – 27.7. 2019 – Bochum/Německo
Celkem účasti: 26 států
Celkem účasti: 7 atleti ČR
- Auředníková, Korgerová, Matoušková
- Franěk, Čížek, Nosek, Vacek
Získání medaili: 2
Od 22. – 27. července 2019 se v německém městě Bochum – Wattenscheid konalo 10. mistrovství Evropy
neslyšících v atletice. Zúčastnilo se ho celkem 165 atletů z 26 zemí. Českou republiku reprezentovalo 7 atletů. Doprovázeli je vedoucí výpravy Roman Kaut a trenér reprezentace ČR Lukáš Hošek.
Do prvního závodního dne nastoupil juniorský sprinter Ondřej Franěk a jeho učinkování v běhu na 100m
skončilo v semifinále časem 11,86 s. Další vystoupení našich atletů bylo v disku žen, kde jsme měli rovnou
dvojí zastoupení. Mladá, ovšem již zkušená diskařka Lenka Matoušková, která byla favoritkou, nepřipustila
překvapení a výkonem 47,97 metrů si vybojovala svůj první seniorský titul mistryně Evropy. Juniorka Barbora Auředníková, která přijela sbírat hlavně zkušenosti, brala za výkon 33,61 metrů celkové 7. místo.
V druhém závodním dni se soutěže dočkali dva naši kladiváři. Souboj to byl pikantní, protože zkušený veterán Jan Vacek je zároveň trenérem juniorského kladiváře Erika Čížka. Přesto, že Jan Vacek hodil 43,98 metrů,
po chybě rozhodčích mu byl zapsán výkon 41,88 m. Znamenalo to konečné 9. místo. Nervozita postihla mladého Erika Čížka, který se 35, 18 metry skončil na 10. místě. Svůj závod odstartovala také juniorka Kateřina
Korgerová v běhu na 100 m překážek. Ve finále časem 16,63 sekund ji náleželo 6. místo.
Závodní den zahájila Kateřina Korgerová finálovým během na 400 metrů překážek. Ve čtyřiceti stupňových
vedrech svůj závod dokončila v čase 77,65 sekund a bylo z toho 5. místo. Velké teplo trápilo i oštěpaře. To
však neplatilo pro našeho již zkušeného atleta Jakuba Noska, který se s tím velice dobře vypořádal a za hod
dlouhý 59,98 metrů pro naši výpravu získal stříbro. Ondřej Franěk nastoupil do závodu v běhu na 200 metrů
a stejně jako na stovce se časem 24,23 sek. už do finále neprobojoval.
Pro naše atlety poslední závodní den, do kterého vstoupila nejprve Barbora Auředníková. Ve vrhu koulí za
9,69 metrů brala 6. místo. Také muži tento den soutěžili ve vrhu koulí. Jakub Nosek výkonem 13,92 metrů
obsadil 7. místo a Erik Čížek za vrh dlouhý 10,37 metrů 11. místo.
Pro atletiku neslyšících byla tato účast na ME úspěšná. Zkušení reprezentanti Lenka Matoušková a Jakub
Nosek zařídili cenné kovy. Lenka Matoušková byla organizátory tohoto šampionátu vyhlášená jako nejlepší
atletka ve vrhačských disciplínách. Junioři zase naopak posbírali zkušenosti a jistě mají motivaci do další
práce.
Poděkování patří MŠMT za finanční podporu. Dále patří velký dík za dobrou spolupráci ČSNS a klubům SK
Olympia Praha SPS, SKN Brno a SSK Vítkovice.

ME v maratonu 13.10. 2019 – Essen/Německo
Celkem účasti: 17 států
Celkem účasti: 3 maratonci ČR
- Dvořáková
- Helcel, Stanovský
Německé město Essen bylo v neděli 13. října 2019 dějištěm 2. Mistrovství Evropy neslyšících v maratonu
s názvem “Rund um den Baldeneysee”. Českou republiku reprezentovali tři běžci: Richard Helcel, Michal
Stanovský, Jitka Dvořáková a vedoucí výpravy Roman Kaut.
Čeští maratonští reprezentanti
Maratonský závod (běh na 42,195 km) odstartoval v neděli 13. října 2019 v 10:00 hodin. Na startovní čáru
se společně i se slyšícími závodníky postavilo 22 neslyšících běžců a 8 neslyšících běžkyň. Z Čechů: Michal
Stanovský, Richard Helcel (oba SSK Vítkovice) a Jitka Dvořáková (SKN Brno).
Cíle českých běžců
Michal Stanovský se zúčastnil závodu s cílem zaútočit na medaili a zlepšit svůj český rekord neslyšících.
Richard Helcel si přál umístit se do 8. místa s tím, že pokud zaběhne maraton pod 3 hodiny, tak bude spokojený.
Jak Češi dopadli?
Michal Stanovský, který byl 2. nejmladší ze všech neslyšících závodníků, doběhl do cíle na sedmém místě v
novém českém rekordu (2:47:41). Richard Helcel doběhl jako třináctý v čase 3:13:32. Jediná česká reprezentantka Jitka Dvořáková měla lékařem nařízený klid kvůli bolestem s kolenem. Neměla startovat, na poslední
chvíli se ale rozhodla, že to zkusí. Uběhla celých 25 km, ale poté to vzdala.
Tři nejlepší neslyšící maratonci – muži
Evropským mistrem v maratonu neslyšících se stal Nowak Rafal z Polska, který uběhl závod v čase 2:34:56.
Za ním se umístil Španěl Martinez Almeida Martinez R., který doběhl do cíle v čase 2:36:07. Trojici nejlepších běžců uzavírá Polák Gawronski Tomasz. Závod uběhl za 2:39:06.
Tři nejlepší neslyšící běžkyně – ženy
Mistryní Evropy neslyšících v maratonu se stala domácí Němka Dr. Alder-Baerens Nele. Závod zaběhla v čase
2:53:53. Za ní se umístila Rahautsova Volga z Běloruska (3:03:52), a třetí se umístila Gogna Cristina z Itálie
(3:13:48).

Plán na rok 2020
30.5. 2020 – mistrovství ČR v atletice v Olomouci
9. – 11.7. 2020 – mistrovství Evropy juniorů v atletice na Slovensku/Šamorín
19. – 25.7. 2020 – mistrovství světa v atletice v Polsku/Radom

Roman Kaut
předseda STK A ČSNS

Zpráva o činnosti STK šachy – ČSNS za rok 2019
Mistrovství České republiky v šachu rapid - 6. dubna v Brně.
Pořadatelem se stal SKN Brno. Zúčastnilo se celkem 11 šachistů z toho 2 ženy. Počet závodníků z jednotlivých klubů – Olympia Praha – 4, SKN Brno – 3, I.PSKN Praha – 2, SSK Vítkovice – 1 a SKN Hradec Králové – 1.
Mistrem ČR se stal počtvrté Martin Paulík ze SKN Brno.
Mistrovství Evropy, Evropský pohár klubů a OPEN ICCD – 15. – 21. července ve Lvově – Ukrajina.
Mistrovství Evropy v šachu mužů se zúčastnilo 15 států. Hrálo se švýcarským systémem 7 kol - 90 minut s
přídavkem 30 sekund. Mistrem Evropy neslyšících mužů se stal Yehuda Gruenfeld z Izraele, na druhém místě se umístil náš reprezentant Milan Orság a třetí místo získal Mateusz Lapaj z Polska.
Evropského poháru klubů se zúčastnilo 14 klubů ze 12 států. Hrálo se švýcarským systémem 7 kol - 90 minut
s přídavkem 30 sekund. Evropský pohár klubů získal klub Almaty z Kazachstánu. Náš klub I. PSKN Praha se
umístil na 9. místě.

OPEN ICCD žen se zúčastnily 3 státy – 6 žen. Hrálo se každý s každým - 90 minut s přídavkem 30 sekund.
Zlatou medaili získala Natalia Hamzovich z Běloruska. Naše účastnice Eva Borovičková se umístila na bramborovém čtvrtém místě.
Mistrovství České republiky v bleskovém šachu - 19. října v Praze.
Pořadatelem se stal I.PSKN Praha. Zúčastnilo se celkem 10 šachistů – z toho 2 ženy.Počet závodníků z jednotlivých klubů – Olympia Praha – 3, SKN Brno – 1, I.PSKN Praha – 2, SSK Vítkovice – 1, SKIVELO Olomouc
– 1, BSKN České Budějovice - 1 a SKN Hradec Králové – 1. Mistrem ČR v blesku se suverénně stal podruhé
Milan Orság z klubu I.PSKN Praha.
Schůze STK šachy se konala dne 19. října v Praze. Ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce vedoucího STK
šachy Jaroslav Schmid a funkci převzala Eva Borovičková.
Eva Borovičková vedoucí STK šachy - ČSNS

Zpráva o činnosti za rok 2019 - STK STOLNÍ TENIS ČSNS
Mistrovství ČR jednotlivců mužů, žen a mládeže 9. února 2019 v Hradci Králové
Mistrovství ČR družstev mužů, žen a mládeže 10. února 2019 v Hradci Králové
Po dlouhé době klub Hradec Králové převzal pořadatelství MČR ve stolním tenise. Přihlásilo se 19 mužů (včetně 2 mládeže) a 9 žen. Byl u toho
kvalifikovaný rozhodčí. V prvním dnu se hráli jednotlivci mužů a žen. Ze
žen byla celou dobu favoritkou Mazuchová, což potvrdila. Vyhrála jednotlivci žen. Její konkurentkou byla Dudková. Mezi muži byli favoriti Helus a Šlechta. Helus jednoznačně vyhrál finále nad Šlechtou a zaslouženě.
Atmosféra byla výborná. Bylo vidět, že se soutěžili s nadšením a s chutí.
Byl to super den.
Ve druhém dni se hrála družstva žen a mužů. Na poslední chvíli se
povedlo přihlásit klub SKN Hradec Králové ženy, tak družstva žen mohla
zahájit. Přijeli natáčet členové paralympijského výboru, jejich cílem byl
magazín. Udělali s nimi pár rozhovorů. Dále nečekaně přišla antidopingová kontrola a společně jsme vybrali dva muže a dvě ženy. Proběhlo to
hladce a v pořádku. Družstva mužů vyhrál klub SKN Plzeň v čele Helus a
Pešek. Družstva žen vyhrál klub SKN Brno v čele Mazuchová a Ratajská.
Muži dostali medaile, ženy ještě ne. Nebyli jsme připraveni, protože se
přihlásily na poslední chvíli. Rozhodli jsme se, že koupíme medaile pro
ženy a pošleme balíkem. Celkové mistrovství se nám povedlo a věřím
si, že soutěžící odcházeli spokojeni.
Jednotlivci:
Muži byli losování do čtyř skupin dle nasazovacího žebříčku. Ve skupinách se hrálo na tři vítězné sety a z
každé skupiny postupovali ze skupiny první dva hráči do vyřazovacího systému pavouka, kde se hrálo na 4
vítězné sety a pak útěchy na tři vítězné sety. Třetí hráči nepostupovali z každé skupiny a hráli jednu skupinu
o 9. - 12. místo každý s každým na tři vítězné sety. Čtvrtí hráči nepostupovali z každé skupiny a hráli jednu
skupinu o 13. - 16. místo každý s každým na tři vítězné sety. Čtvrtí hráči nepostupovali z každé skupiny a
hráli jednu skupinu o 17. - 19. místo každý s každým na tři vítězné sety.
Muži:
1. Helus Jaroslav (SKN Plzeň)
2. Šlechta Roman (SK Olympia Praha)
3. Mimra Ivo (SKN Plzeň)
3. Pešek Pavel (SKN Plzeň)
Ženy byli losování do dvé skupiny dle nasazovacího žebříčku. Ve skupinách se hrálo na tři vítězné sety a z
každé skupiny postupovaly první tři hráčky do skupiny každá s každou na čtyři vítězné sety. Z každé skupiny
nepostupovali čtvrtí pátí do skupiny o 7. - 9. místo každá s každou na tři vítězné sety.
Ženy:
1: Mazuchová Jitka (SKN Brno)
2. Dudková Renata (SKN Plzeň)
3. Říhová Monika (SKN Plzeň)
3. Ratajská Jana (SKN Brno
Družstva muži:
Každé družstvo se hrálo ve skupině každý s družstvem na dva vítězné sety. Nejprve se hrály dvě dvouhry a v
případě nerozhodného stavu 1:1 pak rozhodovala závěrečná čtyřhra.
1. SKN Plzeň A (Jaroslav Helus, Pavel Pešek)
2. SKN Plzeň B (Zdeněk Bureš, Ivo Mimra)
3. SK Olympia Praha SPS A (David Grym, Roman Šlechta)

Družstva ženy:
Každé družstvo se hrálo ve skupině každý s družstvem na dva vítězné sety. Nejprve se hrály dvě dvouhry a v
případě nerozhodného stavu 1:1 pak rozhodovala závěrečná čtyřhra.
1. SKN Brno (Jitka Mazuchová, Jana Ratajská)
2. SKN Plzeň A (Renata Dudková, Monika Říhová)
3. SKN Hradec Králové (Hana Frolíková, Marie Krejčí)
Plzeňský pohár ve stolním tenise dne 2. března 2019 v Plzni
(18 slyšících mužů a 6 neslyšících mužů, 3 slyšících žen a 6 neslyšících žen)
V sobotu 2. března 2019 se konal tradiční Plzeňský pohár jednotlivců mužů a žen neslyšících i slyšících ve
stolním tenise ve sportovní hale TJ SOKOL Plzeň V. na Klášterní ulici. Celkem se stolního tenisu zúčastnilo 7
neslyšících mužů a 6 neslyšících ženy. Slyšících mužů bylo 17 a žen 3. Hrálo se od 9 hodin do 16.30 hod
Muži hráli v 6 skupinách na tři vítězné sety, z nichž první dva z každé skupiny postoupili do druhého stupně,
kde dále hráli vyřazovacím způsobem na tři vítězné sety a třetí a čtvrtý hráli útěchy. Ženy slyšící a neslyšící
hrály ve 2. skupině na tři vítězné sety, z nichž první dva z každé skupiny, kde hrály ve skupině na tři vítězné
sety. Hrálo se dohromady slyšící i neslyšící.
Ve čtyřhře se hrálo vyřazovacím způsobem na tři vítězné sety. Muži hráli společně se ženami (neslyšící i
slyšící).
Neslyšící muži i ženy hráli tři skupiny a další skupiny finále, o 4. - 6. místo, o 7. - 9. místo, o 10. - 12. místo na
tři vítězné sety
MUŽI (slyšící i neslyšící):
13.
HELUS Jaroslav
/SKN Plzeň/
20.
MIMRA Ivo
/SKN Plzeň/
21.
ČERNÝ Jiří
/SKN Plzeň/
22.
BREKLER Václav
/SKN Plzeň/
23.
PROCHÁZKA Vít
/SK Olympia Praha SPS/
24.
DŽILIČ Muriz
/I.PSKN Praha/

ŽENY (neslyšící):
3.
ŘÍHOVÁ Monika
/SKN Hradec Králové/
5.
VALENTOVÁ Markéta
/SKN Plzeň/
6.
DUDKOVÁ Renata
/SKN Plzeň/
7.
MIMROVÁ Linda
/SKN Plzeň/
8.
HAY Iva
/SK Olympia Praha SPS/
9.
FROLÍKOVÁ Hana
/Hradec Králové/

MUŽI a ŽENY (neslyšící):
1.
HELUS Jaroslav
/SKN Plzeň/
2.
ČERNÝ Jiří
/SKN Plzeň/
3.
MIMRA Ivo
/SKN Plzeň/
4.
ŘÍHOVÁ Monika
/SKN Hradec Králové/

Mistrovství Evropy mužů a žen ve stolním tenise ve dnech 11. - 18. dubna 2019 v Albeně v Bulharsku

Jaroslav Helus, Michal Kratochvíl, Roman Matouš, Roman Šlechta a vedoucí Jitka Mazuchová
Od hotelu do haly pěšky asi 10 - 15 minut. Hala není celkově dobrá - neodpovídá tomu, že se zde koná ME
(betonová, klouzavá podlaha, do haly svítí slunce a ani malé šatny a sprchy neodpovídají významu akce).
Bylo připraveno osm stolů na zápasy a čtyři stoly na tréninky. Jsou modré stoly, bílé míčky a zelená podlaha.
Družstvo muži: - 10 států
Skupina A: Litva, Rusko, Polsko, Turecko, Rakousko
Skupina B: Ukrajina, Německo, Bulharsko, ČR, Maďarsko
ČR – Bulharsko
ČR – Maďarsko
ČR – Ukrajina 		
ČR – Německo

2:3
3:1
1:3
2:3

(Helus 0, Kratochvíl 1, Matouš 0, Kratochvíl 1, Helus 0)
(Matouš 0, Kratochvíl 1, Helus 1, Kratochvíl 1)
(Kratochvíl 1, Matouš 0, Šlechta 0, Kratochvíl 0)
(Helus 0, Kratochvíl 1, Matouš 0, Kratochvíl 1, Helus 0)

o 7. místo: ČR - Turecko 3 : 2 (Šlechta 0, Kratochvíl 1, Helus 0, Kratochvíl 1, Šlechta 1)
1. Rusko
2. Ukrajina
3. Německo
4. Rakousko
5. Litva
6. Bulharsko
7. Česká republika
8. Turecko
9. Maďarsko
10. Polsko

Čtyřhra muži: - 18 párů (12 států)
Do soutěže čtyřher bylo přihlášeno 18 párů, kteří se utkali vylučovacím
systémem. Pavouk byl pro 16 párů, proto se muselo hrát i předkolo.
1. kolo: Helus, Kratochvíl - Kostkin, Nechushkin (Rusko) 		
2:4
/8,7,-8,-7,-8,-9/
1. kolo: Matouš, Šlechta - Ch. Kraemer, L. Kraemer (Rakousko)
0:4
/-4,-7,-2,-8/
9. - 16. místo: Jaroslav Helus, Michal Kratochvíl
9. - 16. místo: Roman Matouš, Roman Šlechta
Do soutěže jednotlivců bylo přihlášeno 42 hráčů,
kteří byli rozděleni do šesti tříčlenných skupin a
šesti čtyřčlenných skupin. Prvních dvanáct hráčů
žebříčku bylo nasazeno do čela jednotlivých skupin. Postupový klíč byl jednoduchý - vždy první dva
hráči ve skupině postupují do další fáze turnaje - ko
systém. Ve skupinách se hraje na tři vítězné sety, ve
vylučovacím systému již na čtyři vítězné sety.

Skupiny:
Skupina 2: Matouš třikrát prohrál a získal 4. místo a nepostoupil
Skupina 7: Helus dvakrát prohrál a získal 3. místo a nepostoupil
Skupina 9: Kratochvíl dvakrát vyhrál a získal 1. místo a postoupil
Skupina 10: Šlechta dvakrát vyhrál a jednou prohrál a získal 3. místo a nepostoupil

Vylučovací systém - finále: 24 mužů
1. kolo: Kratochvíl - Erdogan (Turecko) 		
4:0 /1,5,6,6/
Osmifinále: Kratochvíl - Kostkin (Rusko) 		
4:2 /4,-14,5,-7,8,12/
Čtvrtfinále: Kratochvíl - Keinath (Slovensko)
2:4 /-11,9,7,-1,-6,-8/
Ve finále vyhrál Thomas nad Ukrajincem Zakladnyim hladce 4: 0. Se Gennadi Zakladnyim Michal Kratochvíl
hrál v družstvech a tehdy těsně prohrál 2:3. S Thomasem Keinathem sice prohrál 2:4, ale jako jediný mu
dokázal vzít dva sety, takže by se dalo jejich utkání označit jako předčasné finále.
5. místo: Michal Kratochvíl
25. - 36. místo: Jaroslav Helus
25. - 36. místo: Roman Šlechta
37. - 42. místo: Roman Matouš
Roman Matouš oznámil, že ukončí reprezentační kariéru. Tak jsme mu za ta léta poděkovali, byl pro nás
přínosem, získal 1 medaili - 3. místo ze čtyřhry, byl dobrým týmovým spoluhráčem. Popřáli jsme mu hodně
štěstí do dalších let.
MS neslyšících ve stolním tenise se bude konat v roce 2020 v Rakousku. Takže bude hrát Michal Kratochvíl
Brněnský pohár ve stolním tenise dne 18. 5. 2019 v Brně
(11 mužů a 4 ženy)
V sobotu 18. května 2019 se konal v Brně tradiční Brněnský pohár jednotlivců mužů, žen a mládeže neslyšících ve stolním tenise ve sportovní hale stolního tenisu na ulici Vojtova.
Jsem ráda, že se akce podařila a všichni se sešli, protože již jednou byla odložena. Trochu jsem měla obavy,
jestli to zase nezrušíme, ale naštěstí ne.
Turnaje se zúčastnilo 11 mužů a 4 ženy. Kromě domácích se dostavili hráči ze SK Olympia Praha, SKN Plzeň a
TJ Slovan Zlín. Hrálo se od 10 hodin do 15 hodin na pěti zajištěných stolech. Muži hráli ve dvou skupinách,
ve skupině A 5 mužů, ve skupině B 6 mužů. Hráli každý s každým. První dva z obou skupin postoupili a hrálo
se o 1. - 4. místo. Třetí a čtvrtí z obou skupin hráli o 5. - 8. místo. Zbývající ze skupin hráli o 9. - 11. místo.
Hráli každý s každým na tři vítězné sety. Ženy hrály každá s každou na čtyři vítězné sety, ale na dvě kola, protože jich bylo málo. Samozřejmě se to započítalo do celkového umístění. Turnaj probíhal bez problémů.
Vítězem mužů se stal Jaroslav HELUS ze SKN Plzeň, na druhém místě se umístil Roman ŠLECHTA ze SK Olympia Praha, na třetím místě se umístil Pavel PEŠEK ze SKN Plzeň a na čtvrtém místě se umístil David GRYM z
SK Olympia Praha.
Z žen vyhrála Jitka MAZUCHOVÁ ze SKN Brno, na druhém místě se umístila Renata DUDKOVÁ ze SKN Plzeň,
na třetím místě se umístila Soňa IŠKOVSKÁ z TJ Slovan Zlín a na čtvrtém místě se umístila Petra DOLEJŠOVÁ z
Prahy.
Po skončení dvouher bylo losování čtyřher mužů. Zbýval nám čas, proto jsme si ještě zahráli čtyřhru, společně muži a ženy. Každý si vylosoval kartičku se jménem spoluhráče, aby to bylo spravedlivé. Přihlásilo se 10
zájemců, nakonec jich bylo 9, ale domluvili jsme se, že pokud někdo vylosuje toho nehrajícího, má smůlu a
hrát čtyřhru nebude. Hrálo se systémem vylučovacím na dva vítězné sety.
Vítězi čtyřhry se stala dvojice Zdeněk BUREŠ, Martin PAULÍK (SKN Plzeň, SKN Brno), na druhém místě se
umístili Ľubomír GAŠPAROVIČ, Roman ŠLECHTA (SKN Brno, SK Olympia Praha), na třetím místě Jiří ČERNÝ,
Petr RACEK (SKN Plzeň, SKN Brno) a na čtvrtém místě Renata DUDKOVÁ, Jaroslav HELUS (SKN Plzeň, SKN
Plzeň).
Po skončení turnaje se ceny předávaly přímo v hale.
Celkově se mi turnaj líbil, byla jsem s pořádáním spokojená. Doufejme, že se všichni uvidí zase příští rok a že
přijede více účastníků. Vážím si také všech hráčů, kteří přes svoji únavu statečně bojovali. Chci všem poděkovat za účast a opět se shledáme v květnu roku 2019.

Mezinárodní den neslyšících ve stolním tenise dne 27. - 28.9. 2019 v Prešově na Slovensku
(11 mužů a 5 ženy)
V sobotu 28. září 2019 se konal v Prešově Mezinárodní den jednotlivců mužů a žen neslyšících ve stolním tenise v tělocvičně SZŠ
Dilongová ul.
Turnaje se zúčastnilo 11 mužů a 5 ženy. Hrálo se od 10 hodin do
13 hodin na čtyři zajištěné stoly. Muži hráli ve dvou skupinách, ve
skupině A 6 mužů, ve skupině B 5 mužů. Hráli každý s každým na dvě
vítězné sety. První dva z obou skupin postoupili a hrálo se o play off
A1-2B; A2-B1, pak poražení o 3. místo a vítězi o 1. místo. Ženy hrály
každá s každou na tři vítězné sety. Turnaj probíhal bez problémů.
Vítězem mužů se stal Zdeněk BUREŠ ze SKN Plzeň,
na druhém místě se umístil Jozef VAHOVSKÝ z Prešova (Slovensko), na třetím místě se umístil Pavel PEŠEK ze
SKN Plzeň a na čtvrtém místě se umístil Ladislav KOPERDAN z Prešova (Slovensko).
Z žen vyhrála Jitka MAZUCHOVÁ ze SKN Brno, na druhém místě se umístila Natália GREGUŠOVÁ z Prievidza
(Slovensko), na třetím místě se umístila Andrea LEŠKOVÁ z Prešova (Slovensko) a na čtvrtém místě se umístila Johanka FOLTÝNOVÁ z Bratislavy (Slovensko).
OPEN „Pražský pohár“ ve stolním tenise dne 16. 11. 2019 v Praze
(8 mužů a 4 ženy
V sobotu dne 16.11. 2019 se konal turnaj ve stolním tenisu pro sluchově postižené pod záštitou Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, Městskou částí Prahy 15 a Českým svazem neslyšících
sportovců. Byl to 6. ročník turnaje OPEN „Pražský pohár‘‘ pořádaný
klubem SK Olympia Praha SPS. Hrálo se ve sportovní hale Hamr v
pražské části Záběhlice. Přihlásilo se 8 mužů a 4 ženy, celkem 12 osob
ze čtyř různých klubu -- SKN Brno, SKN Plzeň, SK Olympia Praha SPS a
I. PSKN Praha.
Turnaj byl zahájen v 9: 30 proslovem ředitele turnaje Petra Šindlera, který přivítal hráče a vysvětlil systém,
jak se budou zápasy hrát. Muži byli seřazení dle abecedy do jedné skupiny, kde se hrálo systémem každý
s každým. Ženy byly v jedné skupině, kde hrály dvoukolové. Každá žena tak odehrála 6 zápasu a u mužů to
bylo 7. Všechny zápasy se hrály na 4 vítězné sety. Byly tam k dispozici 4 modré stoly značky Joola a míčky
se využívaly plastové typu Butterly G40+. Po polovině odehrání zápasu následovala půlhodinová přestávka,
během které si hráči dali oběd v místní restauraci v hale, pak se pokračovalo ve druhé polovině zápasu. Po
odehrání všech zápasu u mužů se potvrdilo, že vyhrál hlavní favorit Jaroslav HELUS z SKN Plzeň, který obhájil
poslední 5. ročník Pražského pohár u a 2. místo pak získal další favorit Pavel PEŠEK z SKN Plzeň. O 3. místo
se ucházeli 4 hráči a byl to mezi nim i boj, který nakonec zvládl nejlépe Roman VALÁŠEK z I. PSKN Praha.
Mezi ženy zvítězila Jitka MAZUCHOVÁ z SKN Brno, druhé místo vybojovala Ludmila MIMROVÁ z SKN Plzeň
a 3. obsadila mladá hráčka Petra AUREDNÍKOVÁ z SK Olympia Praha SPS. Po odehrání všech zápasu následovalo předání poháru s figurkou stolního tenisty na podstavci prvním třem hráčům u mužů a žen. Turnaj
byl ukončen v 16 hodin, proběhl bez komplikací, v příjemné atmosféře a hráči odcházeli spokojení. Další 7.
ročník by se mel konat příští rok v listopadu 2020.

Estonian Open 2019
ve dnech 27. listopadu - 1. prosince 2019 v Tallinu v Estonsku
Byl to slyšící turnaj, který se započítával do žebříčku světového rankingu
ITTF. Hala byla velká, měla 16 stolů, zde hrát nebyl problém, akorát byly
na turnaji jiné hrací míčky, než na které jsem byl zvyklý. Organizačně to
tu bylo určitě lepší než na jiných turnajích pro sluchově postižené. Rozhodčí byli kvalifikovaní. Co se týče stravování, tak v hotelu byla snídaně,
oběd a večeře byla pro hráče zajištěna na hale.
Hráli se týmy mužů, žen tak i juniorů a kadetů.
V týmu se mnou byl jediný český zástupce Jiří Martinko, kterému je 20 let. My dva se známe z Ostravy, kde
hrával Extraligu a momentálně hraje v Německu. Je v širším kádru české reprezentace. Pro mě to byla velká
čest si s ním zahrát.
Hrálo celkem deset týmu. Hrálo se na dva vítězné, při počtu 1:1 se hrála závěrečná čtyřhra.
1.kolo:
volný los
2.kolo:
ČR - Island
0 : 2 (Martinko 1, Kratochvíl 1)
Semifinále: ČR - Izrael 2 : 1 (Martinko 1, Kratochvíl 0, čtyřhra 1)
Byl to nás to velký úspěch, že jsme je vyřadili a ve finále na nás čekal SVK/POL tříčlenný tým ve kterém je
Michalův věčný přemožitel Thomas Keinath, nebezpečný mladý Wang Yimu, a Klamut Jaroslaw.
Jirkou jsme se domluvili, že Michal Kratochvíl nastoupí proti Thomasovi Keinathovi, Michal Kratochvíl si to
přál, ať do budoucna najde taktiku na různých Deaf turnajů. Ale taky to tak dopadlo tak, jak jsme čekali.
Finále: ČR - Slovensko/Polsko 0 : 2

(Kratochvíl 0, Martinko 0)

Startoval turnaj singlu ve všech kategorií.
Turnaj v single se hrál na čtyři vítězné sady. Další novinka, kterou Michal Kratochvíl nevěděl, byla, že když vypadne v k.o systému, tak může dál hrát. Hrálo se na dvě porážky až do přesného umístění, což nikdy nehrál
na turnajích.
1.kolo: volný los
2.kolo: Kratochvíl - Tilkin Tal /Izrael 1/ 		
4 : 2 /-7,11,8,-6,9,8/
3. kolo: Kratochvíl - Keinath Thomas /Slovensko/
2 : 4 /-4,10,10,-4,-5,-7/
Čekal Michalovi Kratochvílovi těžký den, když Michal Kratochvíl věděl, že může ještě uspět. Ještě mohl zabojovat o nejvyšší příčky. Dneska Michal Kratochvíl si věřil na svoje čtyři zápasy, které mohl vyhrát.
Dá se říct, že to byla útěcha, kde je možnost se dostat na vyšší příčky.
1.kolo: Kratochvíl - Avivi Itay /Izrael/ 			
4 : 1 /5,7,6,-5,8/
2. kolo: Kratochvíl - Strogov Stanislav /Estonsko/
4 : 0 /3,5,4,4/
Další zápas: Kratochvíl - Shushan Eitay /Izrael/
4 : 1 /4,-12,4,8,8/
Další zápas: Kratochvíl - Kogans Daniels (Lotyšsko/ 4 : 0 /9,8,10,7/
Kratochvíl - Tauber Michael /Izrael/ 			
0 : 4 /-6,-5,-1,-4/
Kratochvíl - Israeli Tal /Izrael/ 				
1 : 4 /-9,-6,7,-5,-8/
o 11. místo:
Kratochvíl - Kochli Jonathan /Izrael/		
4 : 3 / -6,1,7,8,-8,-13,10/
Michal Kratochvíl skončil na pěkném 11. místě. Myslí si, že je to dobrý výsledek. Hodně poznatků si z toho
vzal. V singlech bylo Michalova skóre 6 výher, 3 prohry. Bylo to náročné hrát turnaj 3-4 dny.
PLÁN NA ROK 2020:
15. - 16. února 2020 - M ČR jednotlivců a družstev ve stolním tenise v Brně
14. března 2020
- Plzeňský pohár ve stolním tenise v Plzni
4. dubna 2020
- Brněnský pohár ve stolním tenise v Brně
8.- 9. května 2020
- Mezinárodní turnaj ve stolním tenise v Plzni
30. - 31. května 2020 - Mezinárodní turnaj ve stolním tenise v Bruselu v Belgii
17.- 19. června 2020 - Světový pohár (U15, U 18) ve stolním tenise v Badenu v Rakousku
20.- 27. června 2020 - Mistrovství Světa ve stolním tenise v Badenu v Rakousku
Listopad 		
- Pražský pohár ve stolním tenise v Praze

Zpráva pro ČSNS od STK Badmintonu za rok 2019
V roce 2019 se konaly dvě velké badmintonové akce. Tou první bylo MS v tchajwanském Tchaj-pej, které se
konalo 12. – 22. července. Této mezinárodní akce se v kategorii dospělých zúčastnila naše badmintonistka
Jana Havlová. Po losování 54 hráček se Jana dostala do těžké tříčlenné skupiny I s asijskými soupeřky z Indie
a Japonska. První zápas Jana indické hráčce Neethu Vijayakumari podlehla 14:21 a 19:21 a po pouhých
dvou hodinách hrála druhý zápas s japonskou hráčkou Ayane Kabeya, který se protáhl do tří setů, ve kterých
jen těsně prohrála 21:13, 17:21, 17:21. Její konečné 3. místo ve skupině znamenalo nepostup do další fáze
soutěže.

Druhou velkou akcí bylo badmintonové MČR neslyšících, které se po dlouhé době konalo mimo Prahu.
Tentokrát pořadatelství převzal BSKN a hrálo se v Č. Budějovicích. Bylo tomu dne 19. října 2019 a zúčastnilo
se ho 5 mužů a 8 žen. Kromě kategorie jednotlivců se konaly i čtyřhry mix. Podrobné výsledky, hodnocení i
fotografie byly klubům a ČSNS pořadatelem poslány mailem dne 21. 10. 2019.
V roce 2020 se žádné ME ani MS nekoná. Uskuteční se pouze mezinárodní turnaje, jak na našem území, tak
i v zahraničí. MČR neslyšících v badmintonu se uskuteční na podzim roku 2020 v Hradci Králové. Pořadatelem je SKN Hradec Králové.
Zpracoval: Lukáš Hošek - předseda STK Badmintonu

Zprávy STK fotbal a futsal ČSNS 2019
STK FOTBAL
Mistrovství ČR
1.května 		

Mistrovství ČR v malé kopané žáci v Ostravě – poř. SSK Vítkovice

SSK Vítkovice – SKN Hradec Králové		
Branky: 2x Beránek V., 2x Horvát

0:4 (0:3)

I.PSKN Praha – SK Olympia Praha		
8:3 (5:3)
Branky: 5x Ponocný, 3x Hamburg – 2x Fischkandl, Říha
SKN Hradec Králové – SK Olympia Praha
5:4 (2:0)
Branky: 3x Hovrát, 2x Beránek V. – 2x Fischkandl, Chalupa, Máchanek
SSK Vítkovice – I.PSKN Praha 			
Branky: 2x Hamburg, Ponocný, Ťulák

0:4 (0:4)

I.PSKN Praha – SKN Hradec Králové		
8:1 (5:1)
Branky: 4x Ponocný, 4x Hamburg – Beránek V.
SK Olympia Praha – SSK Vítkovice		
Branky: 2x Fischkandl, Štulla, Chalupa

4:0 (2:0)

Konečná tabulka:

1.června		

Mistrovství ČR v kopané junioři v Ostravě – poř. SSK Vítkovice

SSK Vítkovice – TJ Slovan Zlín			
Branky: Vyzina, Leška

2:0 (1:0)

I.PSKN Praha – SKN Brno			
6:2 (2:0)
Branky: 3x Hamburg, 3x Ponocný – Susedka Martin, Fellmann
TJ Slovan Zlín – SKN Brno			
3:3 (0:3), (pen.5:4)
Branky: 2x Fischkandl, Zaduban ml. – 3x Fellmann
SSK Vítkovice – I.PSKN Praha			
Branky: Bajer, Leška, Vyzina

3:0 (1:0)

I.PSKN Praha – TJ Slovan Zlín 			
Branky:

0:0 (0:0), (pen.3:2)

SKN Brno – SSK Vítkovice			
Branky: Sokola, Lištvan – Bajer

2:1 (1:1)

Fotbalová soutěže neslyšících 2019/2020
1. kolo
30.08.		
01.09.		

SSK Vítkovice – TJ Slovan Zlín		
SKN Hradec Králové – SKN Brno

2. kolo
14.09. 		
17.11.		

I. PSKN Praha – SSK Vítkovice		
4:3 (2:0)
TJ Slovan Zlín – SKN Hradec Králové 11:2 (4:1)

3. kolo
12.10.		
13.10.		

SKN Brno – TJ Slovan Zlín		
6:1 (3:1)
SKN Hradec Králové – I. PSKN Praha 5:2 (2:1)

4. kolo
19.10.		
26.10.		

SSK Vítkovice – SKN Hradec Králové 4:2 (2:0)
I. PSKN Praha – SKN Brno		
0:4 (0:2)

5. kolo
09.11.		
09.11.		

SKN Brno – SSK Vítkovice		
TJ Slovan Zlín – I. PSKN Praha		

2:0 (1:0)
0:8 (0:4)

11:2 (6:1)
5:1 (2:0)

Reprezentace ČR – fotbalové soustředění
Přátelský zápas v Staré Boleslavi v 9. srpna 2019
ČR Neslyšících – AFK Nehvizdy

4:4 (3:2)

Branky:
1‘ Matyáš, 17‘ Papoušek, 38‘ a 77‘ Novotný
Přátelský zápas v Břeclavi v 8. září 2019
ČR Neslyšících – TJ Sokol Křepice

3:2 (2:2)

Branky:
12‘ a 33‘ Vodička, 70‘ Gajdošík
Přátelský zápas v Praze 6. října 2019
Česká republika – Německo		

2:1 (0:1)

Branky:
75‘ Štefka J., 83‘ Benda (penalta)
STK FUTSAL
Mistrovství ČR
2.března		

Mistrovství ČR ve futsalu žáci v Hradci Králové

I.PSKN Praha – SK Olympia Praha			
Branky: Kulda(vl.), Ponocný

1:1 (0:0)

SSK Vítkovice – SKN Hradec Králové			
Branky: 2x Kondáš, Korger – 2x Beránek, Horvát

3:3 (0:2)

SKN Hradec Králové – I.PSKN Praha			
Branky: 4x Ponocný, Stránský

0:5 (0:2)

SK Olympia Praha – SSK Vítkovice			
Branky: 2x Draskl, Chalupa – Buzrla, Korger

3:2 (2:2)

I.PSKN Praha – SSK Vítkovice			
5:0 (2:0)
Branky: Burzla (vl.), Ponocný, Stránský, Kratochvíl, Svozil
SKN Hradec Králové – SK Olympia Praha		
Branky: 3x Beránek – 3x Štulla, Draksl

3:4 (1:0)

30.března		

Mistrovství ČR ve futsalu muži v Hradci Králové

TJ Slovan Zlín – SKN Hradec Králové			
Branky: 2x Telinger, Luňák

0:3 (0:0)

BSKN České Budějovice – SKN Plzeň			
Branky: Hoffman

0:1 (0:0)

SSK Vítkovice – SKN Brno				
Branky: Vodička, Gajdošík – Benda

2:1 (0:0)

I.PSKN Praha – TJ Slovan Zlín				
Branky: 2x Hamburg – Holiš

2:1 (1:1)

SKN Hradec Králové – BSKN České Budějovice
Branky: Luňák, Telinger

2:0 (1:0)

SKN Plzeň – SSK Vítkovice				
Branky: 3x Hartoš,2x Holan

0:5 (0:4)

I.PSKN Praha – BSKN České Budějovice		
Branky: 2x Várka, Skorkovský, Dotačil, Hamburg

5:0 (2:0)

SSK Vítkovice – SKN Hradec Králové			
Branky: 2x Hubáček, Džilič, Bajer

4:0 (1:0)

SKN Brno – SKN Plzeň					
Branky: Malý, Susedka, Jeřábek

3:0 (1:0)

TJ Slovan Zlín – BSKN České Budějovice		
Branky: 2x Handl L., Zbořil ml., Holiš

4:0 (1:0)

I.PSKN Praha – SSK Vítkovice				
Branky: 2x Gajdošík, Džilič, Hubáček

0:4 (0:0)

SKN Hradec Králové – SKN Brno			
1:4 (1:2)
Branky: Malý (vl.) – Benda, Jeřábek, Gábor, Susedka
SSK Vítkovice – TJ Slovan Zlín				
Branky: Hartoš, Zbořil ml., Holan – Holiš

3:1 (2:1)

SKN Brno – I.PSKN Praha				
Branky: Benda, Fellmann, Susedka

3:0 (0:0)

SKN Plzeň – SKN Hradec Králové			
Branky: Leška

0:1 (0:0)

BSKN České Budějovice – SSK Vítkovice		
1:9 (0:5)
Branky: Minarik – 2x Bajer,2x Hartoš, 2x Holan, Gajdošík, Džilič, Jedlička
TJ Slovan Zlín – SKN Brno				
Branky: 2x Susedka, Benda

0:3 (0:1)

I.PSKN Praha – SKN Plzeň				
Branky: Žmolík – Crkovský

1:1 (0:1)

SKN Brno – BSKN České Budějovice			
Branky: 2x Susedka, Fellmann, Gábor, Skýpala

5:0 (1:0)

SKN Plzeň – TJ Slovan Zlín				
1:7 (0:4)
Branky: Findejs – 2x Šudřich, 2x Zbořil ml., 2x Goldefus, Zbavitel
SKN Hradec Králové – I.PSKN Praha 			
Branky: Hamburg, Skorkovský

23.listopadu 		

0:2 (0:1)

Mistrovství ČR kvalifikace Čechy v Praze – poř. I.PSKN

I.PSKN Praha – SKN Hradec Králové				
Branky: 2x Skorkovský, Let, Brabec M., Hamburg, Žmolík

6:0 (4:0)

BSKN České Budějovice – SK Olympia Praha			
Branky: 2x Draskl, 2x Pomahač, Fischkandl, Zeman

0:6 (0:2)

SKN Hradec Králové – SK Olympia Praha			
Branky: Crkovský, Fišer – Fischkandl

2:1 (0:0)

I.PSKN Praha – BSKN České Budějovice			
13:2 (5:1)
Branky: 5x Skorkovský, 4x Dotačil, 2x Sokola, Hamburg, Slováček –
Bandy, vlastní gol
BSKN České Budějovice – SKN Hradec Králové		
Branky: 3x Bandy – 3x Šulák, Fišer

3:4 (2:0)

SK Olympia Praha – I.PSKN Praha				
Branky: Pomahač – 3x Brabec M., Skorkovský, Sokola

1:5 (1:3)

23.listopadu		

Mistrovství ČR kvalifikace Moravy v Ostravě – poř. SSK Vítkovice

SKN Brno – SSK Vítkovice					
6:2 (2:0)
Branky: 4x Fellmann, Papoušek, Lištvan – Štefanšin, Fabišík
SSK Vítkovice – TJ Slovan Zlín					
7:2 (2:1)
Branky: 2x Fabišík, 2x Gajdošík, Hartoš, Džilič, Zbořil – Handl L., Holiš
TJ Slovan Zlín – SKN Brno					
2:5 (0:3)
Branky: Zbořil ml., Šudřich – Šíma, Dvořáček, Malý, papoušek, Lištvan

9.března		
MUŽI

Fa Bavlšík (muži, st. garda) v Ostravě

2.března		

Mistrovství ČR ve futsalu junioři v Hradci Králové

I.PSKN Praha – SKN Brno				
0:12 (0:7)
Branky: 4x Papoušek, 3x Susedka Martin, 3x Lištvan, 2x Fellmann
TJ Slovan Zlín – SK Olympia Praha			
4:1 (0:1)
Branky: Zbořil ml., Pomkla, Handl L., Burzla – Vondra
SK Olympia Praha – I.PSKN Praha			
2:4 (0:2)
Branky: Homolka, Sáblík – 2x Hartig, Stránský, Ponocný
SSK Vítkovice – TJ Slovan Zlín				
Branky: 2x Hubáček, 2x Gloga – Holiš, Burzla

4:2 (1:1)

I.PSKN Praha – SSK Vítkovice				
1:6 (0:1)
Branky: Ponocný – 2x Gloga, 2x Hubáček, 2x Hartoš
SK Olympia Praha – SKN Brno				
0:9 (0:6)
Branky: 3x Susedka Maroš, 2x Fellmann, 2x Papoušek, Susedka Martin, Sokola ml.
SSK Vítkovice – SKN Brno				
2:11 (1:6)
Branky: 2x Gloga – 5x Susedka Maroš, 2x Fellmann, 2x Lištvan, Susedka Martin, Papoušek
TJ Slovan Zlín – I.PSKN Praha				
Branky: 3x Zbořil ml., Holiš – Ponocný

4:2 (2:2)

SKN Brno – TJ Slovan Zlín				
4:1 (3:1)
Branky: 2x Susedka Maroš, Susedka Martin, Lištvan – Handl L.
SK Olympia Praha – SSK Vítkovice			
3:8 (2:4)
Branky: 2x Vondra, Kletečka – 3x Hartoš, 2x Vyzina, Homolka (vl.), Hubáček, Gloga

Zpráva akce reprezentace Futsal neslyšících ČR
Ve dnech 5. 12. - 8. 12. 2019 naše reprezentační futsalový tým zúčastnili přátelské dvojzápasy v Kyjevě
(Ukrajina). Dostali jsme pozvánku od Ukrajinské svazy, aby mohli oboustranně přípravný zápasy, nominoval
jsem hlavně mladé hráči pro budoucna. Tak nejdříve dali mi prostor haly pro naše tréninky ve futsalu. První
zápas bylo v pátek v 15:40 hodin, zápas s reprezentací UKRAJINA a hrálo se 2 x 25 hrubého času:
CZE – UKR 5:7 (0:3) góly: 2x Lištvan, 2x Zbořil a Holiš. Potom odveta druhý sobotní zápas v jiném hale v
15:30 hodin, zápas se silnějším tým reprezentací UKRAJINA a hrálo se 2 x 25 hrubého času:
UKR – CZE 3:2 (1:0) = góly: Homolka a Beránek.
Stručné hodnocení: převážné naše mladé hráči se snažili na tuto dvou zápasu, získání nové zkušenosti se
silnějším týmu Ukrajiny. Hrálo se dobře, není špatně naše mladé kluci, musíme víc trénovat v našim domácí
soustředění. Ukrajinský svaz na nás dobře postarali a vše zajištěné, hlavně transport. Všem moc děkuji za
spolupráci. Pro zajímavosti informace: v roce 2017 Futsal na evropském žebříčku neslyšících na 4 místě stali
Ukrajinci a my Češi umístili až na 18 místě. Také musíme poděkovat hlavně finančně od MŠMT.
Ve dnech 19. 12. - 23. 12. 2019 naše reprezentační futsalový tým opět zúčastnili přátelské zápas v Kuvajtu City (Kuvajt). Dostali jsme podruhé výjimečné pozvánku od Kuvajtské svazy, opět další přípravný zápas,
nominoval jsem hlavně mladé hráči, jak a jsme hráli v Ukrajině a doplním 2 zkušený hráč pro vzor mladé.
Trénovali jsme 2x ve sportovním hale, v posilovně, testy v parku.
Zápas začalo v 19:00 hodin KUVAIT vs. ČESKÁ REPUBLIKA a hrálo se 2 x 20 minut čistého času:
KUV – CZE 5:2 (2:0) = góly: Holiš a Beránek.
Byli to napínavý zápas, ale naše mladé hráči měli málo zkušení, dělají osobní chybu i zodpovědnost zápas
ale začínají sbírat zkušenosti zápasy ve futsalu v zahraničním zápasech. Celé kuvaitské vedení, předseda
svazu Kuvajt neslyšících a reprezentační trenér Kuvajt na nás velmi překvapení, že máme mladý tým a velmi
dobře hráli proti zkušeného i silného týmu Kuvajt, který oni získali často vítězů zápasy v asijské pacifické
regionu. Po zápasu kuvaitský svaz rozdali věcné hodnocení pro nás i soupeřům, za účel krásný mezistátní
zápas. Sám osobně jako trenér, jsem spokojen, ale škoda prohráli jsme, ale na druhou stranu beru za soupeře je zkušenější i silnější tým Kuvajtu z celého asijské pacifické týmy. Prohlédni, jsme ve vlastním kompletní
sportovní areálu a kanceláři kuvaitský svaz neslyšících sportovců, tam velká okružní prohlídku s průvodci
neslyšící delegátem a presidentem svazu. Vyprávění historie jejich kuvaitské sporty neslyšících.
Stručná zpráva napsal reprezentační futsalový trenér Valášek Petr
Přátelský dvojzápas v Kyjevě, Ukrajina v 5. – 8.12.2019
Dne 6.12.2019
Ukrajina – Česká republika			
Branky: 2x Lištvan, 2x Zbořil ml, Holiš

7:5 (3:0)

Dne 7.12.2019
Ukrajina – Česká republika			
Branky: Homolka, Beránek

3:2 (1:0)

Přátelský zápas v Kuvajtu City, Kuvajt v 19. – 22.12.2019
Dne 21.12.2019
Kuvajt – Česká republika			
Branky: Holiš, Beránek

5:2 (2:0)

Zpráva o volejbale a beachvolejbale 2019
V měsíci září roku 2019 se uskutečnilo Mistrovství ČR neslyšících v halovém volejbalu v Praze, které pořádal
SK Olympia Praha SPS. Účastnily se jej 4 týmy žen a 3 týmy mužů, z nichž jako vítěz resp. mistr u obou kategorií tj.žen i mužů byl SK Olympia Praha SPS.
Ženy:
1.místo: SK Olympia Praha SPS "A"
2.místo: SKN Brno
3.místo: TJ Slovan neslyšících Zlín
4.místo: SK Olympia Praha SPS "B"
Muži:
1.místo: SK Olympia Praha SPS
2.místo: SKN Brno
3.místo: TJ Slovan neslyšících Zlín

Muži:
SK Olympia Praha SPS: Žídek Jan junior, Skopový Šimon, Vojtěch Mrozek, Bambas Šimon, Boček Václav,
Schumann Christian, Žídek Jan senior.
SKN Brno: Mundok Tomáš, Sokola Marek, Susedka Martin, Blasczyk Filip, Rozbickij Anton, Rezek Zbyněk.
TJ Slovan Neslyšících Zlín: Šudřich Tomáš st., Šudřich Tomáš ml., Holiš Vlastimil, Zbořil Tomáš, Pomkla David, Holiš Dominik Hartinger Tomáš.
Ženy:
SK Olympia Praha SPS A: Žídková Oldřiška, Votípková Ivana, Pavlovová Anna, Kapičáková Julie, Šmídová
Kateřina, Hojdyszová Tereza, Cabajová Markéta.
SKN Brno: Basovníková Marie, Dvořáková Jitka, Procházková Alice, Ratajská Jana, Čížková Jana, Basovníková
Marie, Blasczyková Radka, Černá Pavla, Horváthová Ivana.
TJ Slovan Neslyšících Zlín: Polová Tereza, Skýpalová Stela, Janošíková Karolína, Šudřichová Nela, Hamerníková Jana, Kurečková Lenka, Polová Tereza, Šudřichová Pavlína.
SK Olympia Praha SPS B: Čecháčková Nikola, Sladková Natálka, Vysloužilová Nikola, Koláčová Vendula, Šírová Vendula, Bajcsy Dora, Staňová Nikola.

Zleva – předseda STK beach volejbal
J.Žídek, V.Kolačná, N.Čecháčková,T.
Hojdyszová, O.Žídková, M.Cabajová,
I.Votípková, A.Pavlovová, K.Šmídová,
D.Bajcsy, N.Staňová, A.Hudi
Zleva dole – V.Hartošová, L.Jurková,
M.Hojdyszová

SK Olympia Praha SPS se velmi aganžuje v podpoře sluchově postižených dětí a mládeže ve volejbale. V roce
2019 klub rozesílal nabídku beach volejbalových kroužků pro neslyšící děti a mládež do pražských škol pro
sluchově postižené a mezi různé organizace.
Jan Žídek st. jako předseda STK volejbalu a beach volejbalu neslyšících trénoval skupinku neslyšících začátečníků – zájemců o beach volejbal. Mimoto pravidelně individuálně trénuje neslyšící reprezentaci žen
– Ivanu Votípkovou, |Oldřišku Žídkovou a Annu Pavlovovou a občas dle časových možností s pomocí slyšící trenérky Bětky Skopové trénuje Anetu Černohorskou (21 let) a její sestru Sabinu Půtovou (12 let). Obě
sestry navíc dochází i do beach volejbalového kroužku s ostatními neslyšícími začátečnicemi pod vedením
trenéra Jana Žídka.
Sledujeme účast mladých sluchově postižených hráčů u volejbalových klubů pro slyšící. Např. Jan Žídek
(17 let) skončil zcela se šestkovým volejbalem a nyní chodí do beach volejbalového kroužku 3x týdně na
Beachvolejbalovou akademii Domyno pod vedením známého a úspěšného reprezentačního hráče a trenéra Martina Tichého. Účastní se se svým slyšícím parťákem extraligových beachvolejbalových turnajů i
mistrovství juniorů. Šimon Bambas (17 let) nadále dochází do volejbalového klubu v Příbrami, kde též hraje
extraligu juniorů i dospělých. Účastní se pravidelně i turnajů a mistrovství v šestkovém volejbalu. Šimon
Bambas se též přes léto 2019 účastnil pravidelně tréninků v beach volejbalu s Janem Žídkem ml. a účastnili
se pravidelně pohárových turnajů i mistrovství, na kterých byli úspěšní. Dále Anna Pavlovová (20 let) hraje
1.ligu. Šimon Skopový (21 let) hraje šestkový volejbal v Praze a pravidelně trénuje mezi slyšícími v beachklubu Pankrác.
Podporujem nové mladé hráčky, které též trénují mezi
zdravými volejbalisty – jedna trénuje a hraje v Třinci
Tereza Hojdyszová (14 let) a druhá ve zlínském kraji –
Karolína Petřeková (12 let).

SK Olympia Praha SPS se i v tomto roce zúčastnilo Evropské volejbalové ligy neslyšících (DVCL) v hlavním
městě Polska - Varšava, na kterou se přihlásil jak tým mužů tak i žen. Tým žen se neúčastnil DVCL v roce
2018 kvůli nedostatku hráček, ale i tentokrát bojoval s počtem hráček, neboť pár dnů před odjezdem se
zranila 1 hráčka při soustředění, tudíž s vymknutým kotníkem se jej nezúčastnila a předtím ještě odpadla
jedna hráčka z vážnějších zdravotních důvodů. Družstvo žen tedy odjelo do Polska jen v základní sestavě 6
hráček bez náhradnic. Navíc byl tento turnaj pro dvě hráčky první zkušeností s mezinárodním volejbalem
neslyšících a pro 14letou Terezu i jedna z prvních zkušeností s průběhem hry a turnaje, a i přes její věk je na
ni znát, že může být do budoucna důležitou posilou týmu. I přes tyto obtížné nástrahy tým žen urputně bojoval a skončil na 7.místě z 9 týmů. Družstvo mužů se pro tentokrát muselo obejít též bez výborného hráče
Šimona Bambase, který se též na poslední chvíli nemohl účastnit ze zdravotních důvodů, přesto družstvo
mužů i tak skončilo na krásném 5. místě z 8 týmů. Favority zde jako u beach volejbalu byla Ukrajina a Rusko,
kteří hrají na profesionální úrovni.

Zleva: Václav Boček, Tobias Franz, Zdeněk Kresa, Jan Žídek
jr., Jan Žídek st., Vojtěch Mrózek, Šimon Skopový, Christian
Schumann
Rozdělení do skupin – ženy:
skupina A:
Mazowsze Warsawa
CSSM Paris
SSC Budapest
skupina B:
Meteor Kyiv
ASLS Torcy
Saint Petersburg
skupina C:
Kaluga
Swit Wroclaw
SK Olympia Praha

Rozdělení do skupin – muži:
skupina A:
Mazowsze Warszawa
Izmir Bornova SSK
Berliner GSV
Meteor Kyiv
skupina B:
Khmao -Ugra
LKSG Lodz
SK Olympia Praha
CSS Rennes

V listopadu 2019 se konalo 2. Open Mistrovství ČR v plážovém volejbale neslyšících mužů a žen, kde
pořadatelem byl sportovní klub SK Olympia Praha SPS. Přihlásilo se na něj 6 párů žen a z mužů jen 1 pár,
tudíž se mistrovství konalo jen pro ženy, pro muže bylo z důvodů nedostatečného počtu přihlášených párů
zrušeno. Z žen se mistrovství zúčastnila nejmladší hráčka ve věku 14 let – Tereza Hojdyszová – talentovaná
volejbalistka z SK Olympia Praha SPS.
Konečné umístění párů žen:
1.místo: Ivana Votípková a Markéta Cabajová (obě z SK Olympia Praha SPS)
2.místo: Oldřiška Žídková a Tereza Hojdyszová (obě z SK Olympia Praha SPS)
3.místo: Anna Pavlovová a Kateřina Šmídová (obě z SK Olympia Praha SPS)
4.místo: Nikola Staňová (SKIVELO Olomouc) a Dóra Bajcsy (SKN Hradec Králové)
5.místo: Nikola Čecháčková a Lenka Jurková (obě z SK Olympia Praha SPS)
6. místo: Veronika Hartošová a Vendula Kolačná (obě z SKN Plzeň)

Tisková zpráva STK Plavání
Přináším výročí zprávu za rok 2019.
V sobotu 23. února 2019 se uskutečnilo Mistrovství ČR neslyšících v plavání v bazénu
TJ Tesla Brno v Brně. Pořadatelem byl SKN Brno v úzké spolupráci s klubem plavecké školy
Krokodýl Brno.
Zúčastnilo se celkem 22 závodníků z celé republiky. Původně se přihlásilo 28
závodníků a 6 osob se omluvilo pro nemoc. Byl přítomen i předseda STK plavání Vojtěch
Mrózek.
Přináším pár výsledků z MČR.
50 m prsa
1. Duchoslavová Agáta 08 SKN Brno 51,94 sec
2. Zúdorová Tamara 04 I.PSKN Praha 53,30 sec
3. Kiliánová Šárka 07 SKN Brno 55,41 sec
4. Seitnerová Vanessa 07 Olympia Praha 57,51 sec
50 m volný způsob
1. Látalová Tereza 03 SK SKIVELO Olomouc 35,10 sec
2. Zúdorová Tamara 04 I.PSKN Praha 39,78 sec
3. Duchoslavová Agáta 08 SKN Brno 43,68 sec
5. Wagnerová Nela 07 SKN Brno 48,88 sec
6. Kiliánová Šárka 07 SKN Brno 52,82 sec
7. Seitnerová Vanessa 07 Olympia Praha 57,27 sec
100 m prsa
1. Duchoslavová Agáta 08 SKN Brno 1:56,38 min
2. Kiliánová Šárka 07 SKN Brno 2:03,63 min
3. Seitnerová Vanessa 07 Olympia Praha 2:20,22 min
Počet závodníků z jednotlivých klubů:
1. SK Olympia Praha SPS - 1,
2. SKN Hradec Králové - 5,
3. SKN Brno - 9,
4. I.PSKN Praha – 1,
5. SK SKIVELO Olomouc - 4,
6. SKN Plzeň – 2
V listopadu 30.11- 1.12 se zúčastnilo SKN Brno memoriálu Józefa Sikorskiego v Poznani
v Polsku. Výsledky jsou takové:
 Agáta Duchoslavová získala stříbrnou medaili v polohovém závodě na 200 m .
 Jakub Raška měl velmi silnou konkurenci a dvakrát obhájil bronz - 100 m prsa a 200 m
prsa.  
Plavci SKN Brno se také zlepšili a vytvořili si nové osobní rekordy.
Letos v roce 2020
Jako STK v plavání měla velikou pomoc a přínos zajímavých připomínek s velmi milou paní
Svatovou Panskou, děkuji za její cenné informace. Také jsem naplánoval kurzy v plavání pro
neslyšící v plavecké škole Activityclub.cz. Bohužel byl malý zájem. Také jsem pro ně připravil
závody Strahovská makrela 25.4.2020 ve spolupráci Activityclub.cz. A navíc dne 14.3.2020
mělo být MČR v plavání neslyšících, bohužel se to zrušilo z Vyšší moci z důvodu COVIDu-19.
STK plavání má nedostatek pomocníků. Zatím jsem na to sám. Zkusím oslovit lidi
z Brna Borovičkovou a Raškovou o užší spolupráci.
Dne 31.3.2020
Vojtěch Mrózek
STK v Plavání

ZPRÁVA ČINNOSTI LEDNÍHO HOKEJE
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v ledním hokeji neslyšících
HODNOCENÍ
V sobotu dne 16. února 2019 se konalo MČR – liga neslyšících v ledním hokeji v Brně – 1. kolo. Na soutěže
se přihlásili SKN Brno, SKN Plzeň a SKN Hradec Králové. Hrálo se na stadionu v ulici Střední. Na zápas se
dostavili dva delegovaní rozhodčí. Na každý zápas byli jiní rozhodčí – jeden zapisovatel – 3x zápasy. Rozhodčí
moc dobře pískali – naprosto bez problémů.
V prvním zápase (SKN Brno – SKN Plzeň) v začátcích první třetiny byly výkony domácích a hostů vyrovnané,
ale po prvním třetině domácí stříleli branky a SKN Brno vyhrál 12:1. Z domácích byl nejlepší hráč Tomáš
Hartinger. U hostů byl nejlepším hráčem Marek Vlach.
Ve druhém zápase (SKN Hradec Králové – SKN Brno) Hradečtí hráli lépe než Brňáci, a proto Brňáci prohráli
1:6. Z Hradce Králové byl nejlepší hráč Jiří Fišer. Z Brna byl nejlepším hráčem Jaroslav Bušo.
Ve třetím zápase plzeňský brankář Starý nenastoupil ze zdravotních důvodu – hlava se mu točila. Hradečtí
využili převahu a také hodně stříleli do branky. Plzeňští prohráli vysoko 3:17. Z Plzně byl nejlepším hráčem
Robert Hlavatý. Z Hradce Králové byl nejlepší hráč Václav Beránek ml. – je mu 15 let! Hru sledovalo 72 diváků.
Na stadion přijeli dva pracovníci z České televize. Vysílání bude koncem posledního února ve středu nebo
posledního března ve středu – Paralympijský magazín. Výsledky, tabulky a kanadské bodování je uvedeno
níže. Druhé kolo budou hrát opět v Brně a pravděpodobně až v listopadu nebo začátkem prosince. Uvidíme.
Vypracoval: Jiří Bělohlávek
ředitel MČR v ledním hokeji

SKN Brno – SKN Plzeň 12:1 (1:0, 5:1, 6:0)
B: 2., 21. a 30 Hartinger (Bušo, Rybníček, Bolebruch, Žiška), 27., 35. a 38. Bušo (Matyáš, 2x Hartinger), 23. a
39.
Holý (Knapec, Bolebruch, Rybníček, Bušo), 27. a 42. Balažovič (Holý, Hartinger), 33. Rybníček (Bolebruch,
Knapec),
35. Žiška (Rybníček, Matyáš) – 27. Chalupa T. (Blasczyk M., Hlavatý)
Vyloučení 3:3, Holý – Chalupa D. obě 5 + 20 minut nesportovní chování po skončení utkání
Využití 0:0
Oslabení 0:0
Nejlepší hráč SKN Brno: Hartinger Tomáš
Nejlepší hráč SKN Plzeň: Vlach Marek
Sestava SKN Brno
Vejvalka Petr (od 43 min. Lednický Roman) – Matyáš Jakub, Jahoda Jiří, Holý David, Hartinger Tomáš, Bušo
Jaroslav, Šprla David, Malý Miloš, Knapec Róbert, Bolebruch František, Rybníček Vojtěch, Balažovič Rudolf,
Jelen
Tomáš, Žiška Martin, trenér – Málik Dušan.
Sestava SKN Plzeň
Starý Michal (od 32 min. Chalupa Jiří) – Blaszcyk Marek, Brekler Václav, Chalupa Daniel, Chalupa Tomáš,
Novotný
Jindřich, Vlach Marek, Nachtigal Jiří, Hlavatý Robert, Jindráček Jan, Fuka Michal, trenér – Kurc Jiří.

SKN Hradec Králové – SKN Brno 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)
B: 11. a 19. Fišer (Luňák, Pražák, Beránek ml.), 23. a 39. Novotný M. ml. (2x Filipi, Procházka), 12. Beránek
ml.
(Pražák), 19. Filipi (Procházka, Novotný ml.) – 12. Bušo (Hartinger)
Vyloučení – 2:3
Využití 1:0
Oslabení 0:0
Nejlepší hráč SKN Hradec Králové – Fišer Jiří
Nejlepší hráč SKN Brno – Bušo Jaroslav
Sestava SKN Hradec Králové
Valášek Jaroslav – Fišer Jiří, Procházka Jiří, Ninger David, Rezek Zbyněk, Hanousek Jiří, Filipi Jiří, Novotný
Milan ml,
Luňák Martin, Pražák Vojtěch, Beránek Václav ml., Milich Jaroslav – trenér Novotný Vladimír
Sestava SKN Brno
Vejvalka Petr (od 40 min. Lednický Roman) – Matyáš Jakub, Jahoda Jiří, Holý David, Hartinger Tomáš, Bušo
Jaroslav, Šprla David, Malý Miloš, Knapec Ró
SKN Plzeň – SKN Hradec Králové 3:17 (1:4, 0:5, 2:8)
B: 7. a 37. Hlavatý (Fuka, Chalupa T.), 45. Fuka (Hlavatý) – 9. a 19. Novotný Milan ml. (Ninger, Filipi), 10. a 25
Ninger (Filipi), 11., 15., 32. a 37. Beránek ml. (3x Fišer, Pražák, Milich), 19. Pražák (Novotný M. ml.), 24., 39.
a. a
45. Filipi (Novotný M. ml., Procházka, 2x Rezek), 26. a 40. Luňák (Beránek ml., Milich), 30. a 44. Procházka
(Luňák,
Novotný M. ml.), 35. Milich (Beránek ml., Fišer).
Vyloučení: 3:1
Využití: 0:2
Oslabení 0:0
Nejlepší hráč SKN Hradec Králové: Beránek Václav ml.
Nejlepší hráč SKN Plzeň: Hlavatý Robert
Sestava SKN Plzeň
Chalupa Jiří – Blaszcyk Marek, Brekler Václav, Chalupa Daniel, Chalupa Tomáš, Novotný Jindřich, Vlach Marek,
Nachtigal Jiří, Hlavatý Robert, Jindráček Jan, Fuka Michal, trenér – Kurc Jiří.
Sestava SKN Hradec Králové
Murín Lukáš – Fišer Jiří, Procházka Jiří, Ninger David, Rezek Zbyněk, Hanousek Jiří, Filipi Jiří, Novotný Milan
ml,
Luňák Martin, Pražák Vojtěch, Beránek Václav ml., Milich Jaroslav – trenér Novotný Vladimír.

zápas
SKN Brno-SKN Plzeň 4:5 (2:0, 1:4, 1:1)
Branky (asistence):
Rybníček (Matyáš), 7. Klofáč (Matyáš, Rybníček), 29. Malý (Kománek), 43. Rybníček – 19. Brekler (Hlavatý),
20. Hlavatý, 21. Fuka (Hlavatý), 30. Hlavatý, 31. Vlach
Sestava:
SKN Brno: Vejvalka, Mandát – Holý, Kománek, Bolebruch, Malý, Jelen – Bušo, Rybníček, Klofáč, Pokorný,
Matyáš, Jahoda.
SKN Plzeň: Starý – Vlach, Blasczyk, Nachtigal, Chalupa D., Fuka, Hlavatý, Ziegler, Brekler, Jindráček, Džilič,
Malík.
Nejlepší hráči: Rybníček – Hlavatý
zápas
SKN Plzeň – SKN Hradec Králové 3:7 (0:3, 3:3, 0:1)
Branky (asistence):
Brekler (Fuka), 17. Fuka, 24. Vlach (Nachtigal, Hlavatý) – 1. Beránek ml. (Filipi, Novotný ml.), 10. Hanousek
(Fišer), 10. Hanousek, 18. Novotný ml. (Filipi, Beránek ml.), 24. Novotný ml. (Luňák), 25. Beránek ml., 41
Peprný (Novotný ml.).
Sestava:
SKN Plzeň: Starý – Vlach, Blasczyk, Nachtigal, Chalupa D. – Fuka, Hlavatý, Ziegler, Brekler, Jindráček, Džilič,
Malík.
SKN Hradec Králové Valášek, Murín – Ninger, Rezek, Luňák, Peprný – Filipi, Novotný ml., Beránek ml., Hanousek, Fišer, Pražák, Panský.
Nejlepší hráči. Fuka – Hanousek
zápas
SKN Hradec Králové – SKN Brno 3:4 po prodloužení (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
Branky (asistence):
Novotný ml. (Ninger), 30. Ninger (Novotný ml.), 37. Beránek ml. – 10. Rybníček (Matyáš), 16. Rybníček, 23.
Matyáš (Holý), 49. Bušo.
Sestava:
SKN Hradec Králové Valášek, Murín – Ninger, Rezek, Luňák, Peprný – Filipi, Novotný ml., Beránek ml., Hanousek, Fišer, Pražák, Panský.
SKN Brno Vejvalka, Mandát – Holý, Kománek, Bolebruch, Malý, Jelen – Bušo, Rybníček, Klofáč, Pokorný,
Matyáš, Jahoda.
Nejlepší hráči: Novotný ml. – Vejvalka

Konečně tabulky po dvou kolech.
1.
2.
3.

SKN Hradec Králové 4 3 0 1 0
SKN Brno
41102
SKN Plzeň
41003

33 : 11 10
21 :1 5 5
12 : 40 3

Sportovní klub SKN Hradec Králové se zúčastnil na mezinárodním turnaji v ledním hokeji v Turku ve Finsku
dne 24. 4 - 27. 4. 2019. Přihlásily se tam další týmy Valpas Turku, Jalo, Hero Helsinky a Hepkata Stockholm.
Shrnutí působení klubu SKN HK na turnaji v Turku:
Vladimír Novotný (trenér) :
Ahoj všem, mezinárodního turnaje ve Finsku se zúčastnilo 5 týmů ( 3 z Finska, 1 ze Švédska a jeden z ČR SKN HK). První zapas jsme hráli vyrovnané utkaní proti týmu Jalo, ale smolně jsme prohráli 4:1. Druhý zápas
měl také uroveň, kde jsme dokonce vedli už 3:0, ale bohužel jsme opět prohráli 5:4.
Dneska jsme hráli náš třetí zápas proti domácímu týmu. Hráli jsme dobře, vedli jsme 1:0, ale tento stav jsme
neudrželi, úplně jsme propadli a prohráli 5:2. I v tomto zápase jsme měli obrovskou smůlu. Poslední zápas
jsme hráli s týmem ze Švédska. Zápas měl velkou herní úroveň a výsledek zápasu byl nakonec 1:1. Jsem s
učinkováním velice spokojen, věřím,že do budoucna se budeme jen zlepšovat. Hradeckému týmu chci moc
poděkovat.
Dušan Malík (asistent trenér) :
Ahoj také vás zdravím. Souhlasím se vším , co tady říkal kolega byli to opravdu bitvy. Ale musím říct ,že jsme
byli horší v bruslení, trvalo nám než jsme se rozkoukali. Postupem času se naše hra zlepšovala. Dnešní zápasy byly hodně bojovné, utočili jsme, ale bohužel jsme nedávali branky. Se Švédama to byl boj až do konce
a nakonec to skončilo 1:1. Ale co je důležité nikomu se nic vážného nestalo. Za sebe bych chtěl poděkovat
celému týmu a také nejstaršímu trenérovi. Mějte se
Hodnocení a výsledky:
Na poslední zápas proti švédskému týmu IK Hepthata udělali trenéři pár změn v sestavě a doufali, že minimálně ten vytoužený bod získáme. Od začátku zápasu bylo na našich vidět, že i oni nechtějí z tohoto turnaje
odjet s nulou. Šance střídala šanci, ale švédský brankář chytil i nemožné. Obrana i útok pracoval poctivě, ale
bohužel první gól dali hosté. První 20ti minutovka skončila 0:1. Ve druhé jsme posbírali poslední zbytky sil a
po velké chybě brankáře Vojta Pražák vyrovnal na 1:1. Tento stav vydržel až do konce utkání a náš tým získal
ten vytoužený 1 bod, i když po pravdě to mohly být body 3. Klukům patří obrovské díky za předvedenou hru
po dobu celého turnaje a hlavně za to, ze ukázali sílu a týmovost.
SKN HK - IK Hepthata 1:1 (Pražák)
Nejlepší hráč : Vojta Pražák
Sestavy : Starý (Valasek) - Hartinger, Ninger, Vlach, Holý - Bakrlík, Hlavatý, Beránek ml., Rybníček, Filipi, Procházka (Pražák)
Dnešní zápas proti domácímu týmu Valpas až moc připomínal naše první vystoupení na turnaji. Velké nasazení, šancí na dva zápasy a výsledkem je, že máme stále 0 bodů. Je vidět, že se naše hra zápas od zápasu
zlepšuje. Dáváme si přesnější přihrávky, více střílíme, bruslíme, ale vytoužené výhry ne a ne se dočkat. Soupeř naše chyby v obraně nekompromisně trestal a dál nám za vyučenou z produktivity.
Valpas - SKN HK 5:2
Nejlepší hráč : Michal Starý
Sestava:
Starý (Valášek) - Hartinger, Ninger, Vlach, Holý, Žižka - Bakrlík, Procházka, Filipi, Beránek ml., Rybníček, Hlavatý, Pražák
Další zápas jsme hráli proti favorizovanému Hero Helsinky a bylo opravdu na co se dívat, krásný hokej z
obou stran. Do utkání jsme naskočili stejně jako zápas předchozí, vysoké tempo, nasazení a chuť zvítězit.

Domácí nevěděli co s námi, a tak jsme po 20ti minutách zaslouženě vedli 3:1.
2. poločas jakoby domácí někdo polil živou vodou. Začali nás přehrávat, byli rychlejší, měli více ze hry. Naši
se nevzdávali a chtěli udržet slibný výsledek z prvního poločasu. Za stavu 4:2 přišel krutý trest. Vyloučení,
prohrané buly a rázem skóre 4:4. A jak to tak bývá nedáš - dostaneš, bohužel toto pravidlo se nám stalo
osudným.
Po naší velké příležitosti, jsme dostali puk do naší brány. Konečný stav 5:4 pro domácí.
Přesto obrovské díky kluků za předvedenou hru v tomto zápase.
Hero Helsinky - SKN HK 5:4
Nejlepší hráč Vašek Beránek.
Sestava:
Valášek (10 min před koncem Starý)- Ninger, Hartinger, Vlach, Holý - Bakrlík, Procházka, Filipi,
Beránek, Pražák (Hlavatý), Rybníček
První zápas jsme začali v rychlém tempu a vysokém nasazení. Během prvních 10 minut jsme si vytvořili
hromadu šancí, ale jako první měnili skóre domácí, hned z první střely nám dali gól. Nám se podařilo brzy
vyrovnat a tak první půlka (zápas se hraje 2x20minut) skončila 1:1. O pauze jsme si řekli, že budeme hrát
stejně jako do teď, ale hned jsme udělali chybu a v zápětí další a skóre bylo najednou 3:1. Snažili jsme se vyrovnat, ale marně. Domácí tým podržel výborně chytající brankář. Hrál se pěkný hokej, síly byly vyrovnané,
ale soupeř měl přesnější střely.
Konečné skóre Jalo - SKN HK 4:1. (Barklík)
Nejlepším hráčem vyhlášen Tomáš Bakrlík.
Kompletní sestava prvního zápasu:
Starý - Ninger, Hartinger,
Žiška, Vlach - Filipi, Procházka, Bakrlík, Beránek, Hlavatý, Rybníček, Hanousek, Pražák, Holý
Pár fotek z víkendového turnaje. Jsme velice rádi, že jsme si mohli na tomto turnaji v Brně zahrát. Organizátoři odvesli velký kus práce. Přestože jsme nepostoupili do nedělních zápasů, tak jsme si všechny zápasy
hodně užili. Turnaj měl i charitativní účel a jsme radi, že jsme se mohli zapojit i v této rovině. Výtěžek z dražby, která se konala na večerním společném programu, byl předán malému Kubikovi, který je na vozíku a je
to skalni fanoušek Komety Brno. Fandil také na turnaji. Naši hráči i ostatní členové týmu se rozhodli vybrat
hotovost, kterou jsme Kubíkovi a jeho rodičům předali. Do dražby jsme věnovali náš dres s podpisy, který
jsme nakonec po velkém boji vydražili. Ne, že by nám ten dres chyběl a chtěli jsme ho zpátky, ale chtěli
jsme, aby ho ziskal právě Kubík. Dres s podpisy mu osobně předali předseda LHNS a manažer reprezentace v
neděli na zimnim stadionu (foto snad dodáme)
Děkujeme, že jsme mohli být součástí a budeme se těšit na další ročník.

ZIMNÍ SPORTY
MČR 17. – 19. 3. 2019
V termínu 17. až 19. 3. 2019 proběhlo v Koutech nad Desnou MČR neslyšících v Alpském lyžování.
V neděli 17. 3., v odpoledních hodinách, byl naplánován sraz všech závodníků, rodičů a doprovodu. Po
příjezdu všech přihlášených závodníků proběhla v podvečerních hodinách porada. Na poradě byl všem
oznámen časový plán na následující den. Závodníci si vylosovali startovní čísla, která byla zapsána na cílovou
tabuli.
V pondělí 18. 3., za těžkých sněhových podmínek, proběhly závody obřího slalomu. Po prohlídce trati všichni závodníci úspěšně absolvovali dvě kola obřího slalomu. Všichni závodníci dorazili do cíle. Po závodech
jsme nemohli udělat trénink, protože sníh byl strašně měkký. Pro závodníky to bylo nebezpečné a nechtěli
jsme, aby se někdo zranil.
Po skončení závodů následovala obědová přestávka, krátký odpočinek a po chvilce volna vyhlášení výsledků
obřího slalomu.
V podvečerních hodinách se uskutečnila schůze, na které stejně jako předešlý den si závodníci vylosovali
startovní čísla na následující den, kdy byl na programu slalom speciál.
Po schůzi a losování proběhla informativní schůzka s rodiči, kde jsem informovala všechny přítomné rodiče
o nových pravidlech čerpání finanční podpory z jednotlivých klubů.
V úterý 19. 3., došlo ke změně počasí, v noci přimrzlo a podmínky na závody byly téměř ideální, po prohlídce absolvovali závodníci dvě kola SL. Slalom speciál byl pro některé závodníky nad jejich síly, a tak ne všichni dorazili do cíle. Po závodech bylo možné uskutečnit krátký trénink v tyčích. Po obědové přestávce byly
vyhlášeny výsledky slalomu speciál.
Po vyhlášení výsledků se většina účastníků MČR rozjela domů.
Poděkování patří všem rodičům, trenérům a doprovodu za aktivní pomoc při závodech. Všichni se zapojili
do různých činností od brankových rozhodčích, zápisu na cílovou tabuli, startérů, dozor na trati až po psaní
diplomů.
Poděkování stavitelům tratí V. Grygarové a J. Grygarovi a jejich pomocníkům J. Panskému a chlapům od
rodin.
Na závěr velké poděkování Svazu neslyšících sportovců a SK Skivelo neslyšících Olomouc, kteří přebrali záštitu nad MČR bez které by se celá akce nemohla uskutečnit. Dále hlavní organizátorce celé akce V. Grygarové
a V.Máchové za zajištění všeho kolem financování a také A. Panské za perfektní tlumočení a H. Panskému.
Celá akce proběhla v duchu Fair-Play, přestože při samotných závodech byl mezi závodníky bojový duch.
Atmosféra po celou dobu konání závodů byla pohodová, přátelská a kamarádská.

ZPRÁVY - STK KUŽELKY
Mistrovství České republiky v kuželkách 2019
M-ČR jednotlivců mužů a žen se konalo v sobotu 25. 5. 2019 v Dobřanech. Pořadatelé se dobře spolupracovali s pomocníky CB. Pouze nestačili nastavit počítadla a zapasování do notebooku. Škoda, že nebyli přítomní slyšící rozhodčí. Původně se na akci přihlásilo 12 osob, ale skutečně bylo 11 (10 mužů a 1 žena). Jednotlivců hráli na 120 hs. Boj byl velmi vyrovnaný díky třem hráčům. Jednalo se o hráče SKN Plzeň + SKN Brno. Za
SKN Plzeň byl nejlepší a první místo získal M. Findejs – titul mistr ČR s 574 body. Druhé místo získala Lenka
Findejsová s 560 body. Třetí místo obsadil Cíla Josef ml. s 559 body.
Disciplíně sprint. Hrálo se ve čtyř dráhové kuželně CB Dobřany podle nových pravidel 2 x 20 hs v pavouku.
Na sprint se přihlásilo 7 mužů a 1 žena. Lenka Findejsová se omluvila, neboť musela být na oslavě babičky,
která měla 80 let. Ve sprintu bylo velké překvapení a zajímavé boje. Kdo vyhrál 4x měl štěstí. Kdo prohrál 4 x
měl smůlu. Novým Mistrem SKN Brno se stal Cíla Josef ml. Hráči umístění na 1. – 3. Místě dostali od ředitele M.-ČR medaile, pohár a diplomy. Všichni účastníci byli spokojení s organizací. Díky patří i hráčům, kteří
pomáhali pořadatelům. V příštím roce se budou se konat v Brně.

V sobotu dne 27. dubna 2019 se konal 28. ročník Velké ceny města Brna jednotlivců mužů a žen v kuželkách
v Brně, ve čtyřdráhové kuželně Moravské Slávie. Zúčastnilo se 12 osob, z toho 11 mužů a 1 žena. 12 osob
hodilo 120 hodů. Výsledky kuželkářského turnaje jsou uvedeny níže.

V sobotu dne 11. května 2019 se konal 3. ročník Plzeňský pohár jednotlivců mužů a žen v kuželkách v Plzni
ve čtyř dráhové kuželně SK ŠKODA VS PLZEŇ. Zúčastnilo se 11 osob z toho 10 mužů a 1 žen. Hrálo se 120 HS.
Ředitel rozdal jednotlivcům poháry a diplomy.

HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍHO KUŽELKOVÉHO TURNAJE - 70. VÝROČÍ VE VÍDNI DNE 29.6.2019
Byli jsme pozváni klubem WGSC 1901 (Wiener Gehörlosen Sportclub 1901) z Rakouska na mezinárodní
kuželkový turnaj neslyšících při příležitosti 70 výročí sekce kuželek čtyřčlenných družstev - 120 v disciplíně
120 hodů sdružených, který se konal v sobotu 29. června 2019 ve Vídni. Zúčastnilo se osm mužstev (šest
rakouská, jedno slovenské a jedno české). Naše mužstva se zúčastnili Findejsová Lenka, Pavelka Zdeněk,
Sklenák Milan, Cíla Josef a Bělohlávek Jiří – náhradník (také vedoucí mužstva). Na první hrála Findejsová a
byla výborná s výkony 562 body, druhý hrál Pavelka a byl dobrý s výkony 514 body, třetí hrál Sklenák a byl
podprůměrný výkony s 13 chybami – celkem 486 bodů. Před poslední akcí čtyři družstva včetně našeho
mužstva měli vyrovnané body. Jako poslední hrál Cíla (minulý týden měl problém se zády a moc mu pomohla jeho manželka – masírovala ho). Cíla podal excelencí výkon a vytvořil nový český rekord neslyšících s 614
body. Naše mužstva SKN BRNO nečekali vyhráli celé turnaje a slavili. Tři mužstva z Rakouska byla šokovaní
a gratulovali Cílovi za výkony. Naše mužstvo získalo 2176 body, na druhém místě získal LGKSV (Linz) s 2133
body a na třetím místě GSC Linz s 2119 body. Cíla Josef byl nejlepší hráč celého turnaje a dostal pohár, také
finanční odměnu. Pořadatelé předali Findejsové pohár kvůli mimořádnému výkonu (třetí místo - 29 muži
a 3 ženy). Naše mužstva získala pohár a také finanční odměnu. Pořadatelé byli moc spokojení s akcí, také
dobrou se spolupráci a moc se dobře bavili. Po skončení turnaje jsme jeli autem domů v neděli ráno a jsou
v pořádku. Výsledky jsou níže.

HODNOCENÍ MEZINÁRODNÍHO KUŽELKOVÉHO TURNAJE - 80. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ KLUBU V SALZBURGU
DNE 19.10.2019
Byli jsme pozváni klubem GTSV Salzburg z Rakouska na mezinárodní kuželkový turnaj neslyšících při příležitosti 80 výročí založení klubu čtyřčlenných družstev - 120 v disciplíně 120 hodů sdružených, který se konal v
sobotu 19. října 2019 v Salzburgu. V pátek jsme jeli mikrobusem (půjčený mikrobus je od ČSNS) do Salzburgu na ubytování. Ubytování a jídlo bylo perfektní. Naše družstva A se zúčastnili Findejsová Lenka, Jiří Bělohlávek, Sklenák Milan a Cíla Josef, ještě družstva B – Kučera Milan, Buzek Jiří, Nejezchleb Miroslav a Novák
Miroslav. Na akci se zúčastnilo dvanáct družstev (šest rakouská, tři německá, jedno chorvatské a dvě české).
Naše družstva A získala na čtvrtém místě 2071 bodů, družstva B získala na devátém místě 1935 bodů. Na
turnaje družstva vyhrál domácí Salzburg GTSV 2091 bodů, na druhém místě získal Linzer GTS 1938 z Rakouska 2087 bodů a na třetím místě získal GSZ Graz 2075 bodů z Rakouska. Z našich hráčů nejlepší byl Josef Cíla
544 bodů a je na pátém místě v jednotlivců, dále Lenka Findejsová 539 bodů – je na prvním místě v jednotlivců žen. Po skončení akce pořadatelé pozvali do velkého budovy neslyšících (budova je vlastní organizace
neslyšících – sport plus spolek neslyšících). Pořadatelé předali všem kuželkářům od 1. do 12. místa poháry
pro družstva, také od 1. do 4 místa pro jednotlivce muži a ženy, a dárky od sponzorů nápoje Red Bull. Po
předání poháry všichni byli moc spokojení s organizací Salzburgu, také se moc dobře bavili. Po půl noci turnaje jsme jeli na ubytování. V neděli ráno po snídáni hned domů a dojeli jsme v pořádku. Výsledky jsou níže.

HODNOCENÍ 1. MEZINÁRODNÍHO KUŽELKOVÉHO TURNAJE – V STADTSCHLAININGU
DNE 30. LISTOPADU 2019
Byli jsme pozváni klubem GSC Linz z Rakouska na 1. mezinárodní kuželkový turnaj neslyšících čtyřčlenných
družstev - 120 v disciplíně 120 hodů sdružených a ve sprintu v jednotlivcích 2 x 20 hodů v pavouku, který
se konal v sobotu 30. listopadu 2019 v Stadtschlainingu. Kuželkáři v pátek večer hráli mistrovské zápasy se
slyšícími a vyhráli. V sobotu ráno jsme jeli mikrobusem (půjčený mikrobus je od firmy) do Stadtschainingu (Stadtschaining je venkovní obec a má 2000 obyvatel). Naše družstva A se zúčastnili Kučera Milan, Jiří
Bělohlávek, Sklenák Milan a Cíla Josef, ještě družstva B – Čuřík Matyáš, Buzek Jiří, Probošt Radek a Novák
Miroslav. Akcí se zúčastnilo šest družstev (čtyři rakouská a dva česká). Na turnaje družstev vyhrál GSZ Graz
2037 bodů, na druhém místě získalo SKN Brno A 1993 bodů a na třetím místě získal domácí GSC Linz 1906
bodů. Družstvo SKN Brno B získalo na pátém místě 1614 bodů. Z našich nejlepší hráčů byl Milan Sklenák 521
bodů a je na čtvrtém místě v jednotlivcích. Sprint v pavouku přihlásilo 15 osob. Ve sprintu byly velmi zajímavé boje (remíza rozhodne na tři hody – kdo vyhrál – měl štěstí a kdo prohrál – měl smůlu, ale je to sport).
Ve finále sprintu při velkém boji nakonec vyhrál Josef Cíla z SKN Brno a porazil Stefana Kermautza z Grazu
(rozhodne - 3 hody po remíze). Pořadatelé rozdali družstvům medaile a poháry, sprintům – finanční odměny. Po skončení akce pořadatelé pozvali na posezení a se moc dobře bavili, ve 23 hodin jeli na ubytování
– velmi blízko od kuželny 150 metrů. Ubytování v minulosti byly dříve vězeňské domy (lidé byli do vazby za
trestné dopravní nehody nebo rvačky, ministerstvo vnitra prodalo obcím domy), ale před 5 lety domy po rekonstrukci jsou veřejně ubytování. Ubytování bylo perfektní a levné. V neděli ráno po snídáni jsme jeli hned
domů a dojeli jsme v pořádku. Potom v pondělí kuželkáři opět hráli poslední mistrovský zápas před vánoční
přestávkou (zápas začíná po novém roce - 6. ledna 2020). Výsledky jsou níže.

ZPRÁVY - STK BOWLING
MS v bowlingu - TAIWAN
Do soutěže Masters žen se probojovala z našich jenom Kateřina Klofáčová, která se umístila na 17 místě.
Hned první soupeřem jí byla Taiwanka Chang Vao Chen kterou naše hráčka porazila v poměru 201 : 194.
Následovala další Taiwanka WANG YU CHIN se kterou prohrála v poměru 148 : 187. Hrálo se jiné dráze než
předchozí duel a prvních 4 hodech měla 3 parohy a od 6 frame to doháněla 4 x strike, ale bohužel ztráta již
byla velká a soupeřka si to pohlídala. Když jsem psal tuto zprávu tak tato soupeřka hrála o postup do finále,
takže to nebyla jen tak jednoduchá soupeřka.
I tak celkové výsledky našich děvčat byly nepřehlednutelné a byly vidět.
Chtěl bych jim poděkovat za vzornou reprezentaci a dobrou propagaci Českého bowlingu ve světě.
Hodnocení MČR v bowlingu konané v Třemošné u Plzně dne.19.10.2019
Letošní účast na MS byla, oproti loňskému - 29 osoba, vyšší a to na 32 osob. Po nezbytných formalitách,jako je prezence účastníků, si každý vylosoval dráhu a mohlo se začít hrát. Nejdříve nastoupili muži a ponich
hrály ženy. Hrálo se ve stylu fair play. K vidění byla řada výkonů nad hranici 200 bodů, a to například hned v
první hře, kdy pan Kučera ze SK Olomouc nahrál 226 bodů a nikdo další ho již nepřekonal. V ženách, v boji o
3. místo, hodila Pavla Černá z I. PSKN Praha 245 bodů. Kvalifikaci mužůvyhrál Jaromír Vohryzka průměrem
176,83 bodů, v ženách zvítězila průměrem 176,67 Kateřina Janošcová. Pozitivem byla také účast 3 juniorských hráčů z SKN Plzeň, a to Filipa Blasczyka, Robina Findejse a Lindy Mimrové.
Po urputných bojích se nakonec z titule radoval Petr Hošek z I. PSKN Praha, který ve finále porazil Jaromíra
Rameše, taktéž z I. PSKN Praha. V ženách zvítězila Kateřina Janošcová z SKIVELO Olomouc, která ve finále
porazila Pavlínu Maléřovou z SSK Vítkovice.
Vítězové si odnesli krásné poháry, ti méně šťastní, kterým se letos nepovedlo umístit na stupních vítězů
nemusí být smutní, co se nepovedlo letos, může se povést příští rok.

ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ – STK BOWLING MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
družstev BWLN – 4.kolo
HODNOCENÍ 27. 4. 2019 v Plzni.
Na 4. kolo BWLN se všichni sjeli do Plzně do herny bowlingu Lucerna. Zúčastnilo se celkem 9 družstev. Po
čtvrté zvítězil klub SKN Brno, na druhém místě se umístilo SKIVELO Olomouc „A“ a na třetím skončilo družstvo I.PSKN Praha ženy. V soutěži jednotlivců v ženské kategorii se na prvním místě umístila Pavla Černá z
I.PSKN Praha ženy s průměrem 184,37, na druhém místě se stala Kateřina Janošcová ze SKIVELO Olomouc
„A“ s průměrem 180,58 a na třetím místě Kateřina Klofáčová ze SKN Brno s průměrem 174,29. A v mužské
kategorii byl nejlepším hráčem Jiří Jungmann ze SKN Brno, jelikož odehrál méně zápasů, tak nemohl být
oceněn a tím se stal následující v pořadí Jaromír Vohryzka z I.PSKN Praha „A“ s průměrem 182,31, na druhém místě skončil Tomáš Drahoš ze SKIVELO Olomouc „A“ s průměrem 177,25, a na třetím místě skončil
Martin Marouš z I.PSKN Praha „A“ s průměrem 173,75. Nejužitečnější hráčkou se stala Kateřina Janošcová
ze SKIVELO Olomouc „A“ s 19 vítěznými zápasy, na druhém místě skončila Pavla Černá z I.PSKN Praha ženy
s 17 vítěznými zápasy a třetí místo získala Kateřina Klofáčová ze SKN Brno s 16 vítěznými zápasy. Z kategorie mužů se stal na prvním místě Tomáš Drahoš ze SKIVELO Olomouc „A“ s 18 vítěznými zápasy, na druhém
místě Vojtěch Jahoda ze SKN Brno s 16 vítěznými zápasy a na třetím místě Matyáš Čuřík ze SKN Brno s 15
vítěznými zápasy. Nejvyšší nához z kategorie mužů měl Jindřich Chrpa z I.PSKN Praha „B“ 235 bodů a u žen
Kateřina Klofáčová s 248 bodů, ale v prvním kole měla nejvyšší nához Dáša Vohryzková z I.PSKN Praha ženy
s 246 bodů, tak ocenění jsem s radostí trofej za její bojovnost předala, bylo to pro ni nečekané a měla velkou radost. Další zápasy se uskuteční v nové sezóně 2019/2020 v Praze 7.9.2019.

Mistrovství světa neslyšících na Taiwanu s českou účastí
Na Taiwanu (Taoyuan) začalo čtvrté Mistrovství světa neslyšících, kterého se účastní i naše výprava.
Pod taktovkou vedoucího Jaromíra Vohryzka se představí ženské kvinteto ve složení:
Kateřina Janošcová, Kateřina Klofáčová, Pavlína Maléřová, Dáša Vohryzková a Pavla Černá.
Držíme palce!
(3. srpna) 1. informace od MS Neslyšících v bowlingu z Taiwanu.
Odlet z Prahy do Taiwanu přes Dubaj proběhl bez problému. Pouzeproblém byl v času: 6 hodin letu z Prahy do
Dubaje,pak 3 hod čekánína další let v Dubaji a následně skoro 9 hodin letu do Taiwanu.
Po příletu nás pořadatele zavezli do hotelu,kde jsme dostali večeři. Já jsem musel pak na rychlo odejít na mitink ( Tech. schůze o MS),kde jsme se dozvěděli podrobnosti a některé změny na soutěž.Na konci se losovalo
ze tří možných mazání a vylosovalo se mazání 42 stop dlouhých ( název mazání podle WTBA Tokyo ).
Hned druhý den jsme po obědě jeli do herny a před vstupem se kontrolovaly koule jestli jsou schválené podle
WTBA a správně navrtané. Pro nás vše proběhlo OK a mohli jsme od 14.00 hod se seznámit s hernou a dráhami. Dráhy již byly mazány programem„ Tokyo „na kterém se bude soutěžit. Takže trénink splnil účel a hráčky
se mohly připravit na to.
Dnes ráno proběhlo slavnostní otevření Mistrovství Světa bowlingu za účastí významných osobnosti jak Taiwanu tak i v rámci Neslyšících.
Po otevření začala soutěž mužů a jelikož jsme přijeli pouze se ženami tak jsme jeli na hotel odpočívat a připravit se na zítřek, kdy našim ženám začne soutěž.
Držte nám palce. Vedoucí výpravy Vohryzka Jaromír

(5. srpna) Druhá zpráva z dějiště MS bowlingu na Taiwanu a první soutěžní den žen.
Dnes v neděli 4.8.2019 proběhlo první soutěžní klání v soutěžích žen a to soutěži jednotlivkyň. Potvrdilo se
pravidlo, že trénink není stejné jako soutěž. Při tréninku to vypadalo optimálně, padalo to pěkně a až při
zápase se ukázalo jak je to ošidné.
Jediná která se s tím dokázala poprat byla Kateřina Klofáčová, hodila celkem 1101 bodů a je zatím na 13
místě. Ale je v jejích silách hodit víc. Ostatní hráčky se více méně prali sami se sebou a hledali tu správnou
parketu. Ke konci to vypadalo, že už se začali nacházet. Takže věříme tomu, že v dalších dnech půjdou výkony nahoru.
Výsledky ostatních hráček:
- 32. Pavlína Maléřová 1028 bodů
- 41. Kateřina Janošcová 989 bodů
- 50. Dáša Vohryzková 942 bodů
- 52.Pavla Černá 926 bodů
Pozítří to je v úterý 7.8.2019 se hraje soutěž dvojic a naše dvojice bude soutěžit v těchto složení:
Kateřina Klofáčová s Pavlínou Maléřovou + Kateřina Janošcová s Pavlou Černou. Dáša Vohryzková bude hrát
sama a dostane z nějakého státu hráčku.
Zdraví z dějiště MS Taoyuan, Vohryzka Jaromír
(7. srpna) Třetí zpráva z MS bowlingu z Taiwanu po soutěži dvojic žen.
Po soutěži jednotlivců žen nebyla Katka Janošcová spokojena se svým výkonem a hned si koupila novou
kouli, která by měla lépe pracovat na mazání, které je na MS.
Kateřina Klofáčová zahrála opět z našich nejlépe a skoro již poznala co ta dráha chce. Kateřina Janošcová se
taky zlepšila ale ne díky nové kouli ale zlepšenou hrou rukou. Pavla Černá po prvních dvou hrách se stále
hledala a pak po domluvě s trenérem změnila trochu techniku a na výsledku to bylo hned znát. Pavlína Maléřova zahrála přibližně stejně a Dáša Vohryzková trochu zakolísala.
Výsledky soutěže dvojic :
- 13. místo Klofáčová + Maléřová 2107 bodů
- 16. místo Černá + Janošcová 2093 bodů
Na základě výkonů z dvojic byla sestavena trojice pro další soutěž. V trojici nás budou reprezentovat Klofáčová,Černá a Janošcová. Zbývající dvě Maléřová a Vohryzková budou nadále pilovat svoji techniku pro pak
následující soutěž týmů.
Musíme věřit, že přineseme pěkný výsledek.
Vohryzka Jaromír
(8. srpna) Čtvrtá zpráva z dějiště MS bowlingu z Tchaj-wanu a třetí soutěžní po trojici žen.
Tak jsme se dnes ráno probudili a postele nám jezdili po pokojích. Probudilo nás zemětřesení v 5.35 hod o
síle 5,9 Richterovy stupně. Nebylo to nic příjemného, člověk nevěděl co má dělat. A to nás ještě čeká dnes
večer tajfun, který má být od nás asi dost blízko. Uvidíme, možná se to pohne jinam.
Dnes naše ženy ve složení Klofáčová, Černá a Janošcová vybojovaly výborným závěrem krásné 8. místo ze 16
trojic. Zbývající 2 ženy hrály na jiné dráze a připravovaly se na soutěž týmu.
Pro zajímavost naše ženy překonaly Český rekord v trojicích, který vytvořily na ME ve Vídni 3.135 bodů.
Nový rekord má hodnotu 3.197 bodů.
V neděli bude soutěž týmu žen a hrají všechny naše ženy, držme jim palce.
S pozdravem Vohryzka Jaromír
(11. srpna) Pátá zpráva z dějiště MS bowlingu z Taiwanu po soutěži týmů.
Dnes se hrálo v soutěži týmu žen a bylo to velice napínavý. Za prvé bylo to velice časově náročný a dlouhý.
Začalo se ráno v 9,00 hod a skončilo v 18,30 hod.
V soutěži dominovaly Rusky za nimi Ukrajinky a Korejky. O jedno postupové místo k medaili bojovaly do
poslední hry Taiwanky, Italky,Japonky a my. Nakonec to postupové místo vyhrály Taiwanky, ale my jsme pak
skoro předběhly Korejky. Ale jenom skoro a zůstaly jsme bez medaile na 5 místě.
Velice platnou hráčkou našeho týmu byla Kateřina Klofáčová, která velice dobře hrála a burcovala ostatní k

lepším výkonům. Těsně za ní byla Maléřová následována Černou. Bohužel hodně za svým výkonem zůstala
Kateřina Janošcová, která se moc nedařilo. Pátá hráčka Vohryzková zahrála svůj průměr.
Jinak hráčky ČR vytvořili nový Český rekord výkonem 5.213 bodů. Je to po soutěži trojic další Český rekord.
Zítra je na pořadu Masters pro nejlepších 24 hráček, kam se z našich probojovala jenom Klofáčová.
Budeme ji držet palce aby to dotáhla co nejdál.
Vohryzka Jaromír
(12.srpna )Závěrečná zpráva z dějiště MS bowlingu z Taiwanu, hrála se závěrečná soutěž Masters.
Do soutěže Masters žen se probojovala z našich jenom Kateřina Klofáčová, která se umístila na 17 místě.
Hned první soupeřem jí byla Taiwanka Chang Vao Chen kterou naše hráčka porazila v poměru 201 : 194.
Následovala další Taiwanka WANG YU CHIN se kterou prohrála v poměru 148 : 187. Hrálo se jiné dráze než
předchozí duel a prvních 4 hodech měla 3 parohy a od 6 frame to doháněla 4 x strike, ale bohužel ztráta již
byla velká a soupeřka si to pohlídala. Když jsem psal tuto zprávu tak tato soupeřka hrála o postup do finále,
takže to nebyla jen tak jednoduchá soupeřka.I tak celkové výsledky našich děvčat byly nepřehlednutelné
a byly vidět.Chtěl bych jim poděkovat za vzornou reprezentaci a dobrou propagaci Českého bowlingu ve
světě.
Jaromír Vohryzka

Zpráva STK tenis ČSNS 2019
2nd World Deaf Tennis Championships
Od 12. října do 19. října 2019 proběhlo Mistrovství světa neslyšících v tenise, které se konalo v tureckém
městě Antalya. Za naši republiku reprezentovali naši reprezentanti Jaroslav Šmédek ml. a Kateřina Blaščíková. Oba se zúčastnili, jak své kategorie juniorů, tak i dospělých, dále v deblu mix juniorů i dospělých. Jako
doprovod jim dělali Veronika Grygarová a Jaroslav Šmédek starší.
V kategorii dívek porazila v prvním kole Kateřina Blaščíková Rusku Dariu Sviatnenkovou 6:2 a 6:3, ale vzápětí
ve čtvrtfinále prohrála s Britkou Phoebe Suthersovou 1:6 a 0:6.
V kategorii žen se zrodilo překvapení, v prvním kole nejdříve porazila Rusku Anastasiu Grinovou 6:1, 6:7(4)
a 6:3, ve druhém kole pak slovenskou jedničku v žebříčku Janu Janošíkovou 6:3, 5:7 a 7:5, ale ve čtvrtfinále
bohužel podlehla pozdější celkové vítězce Miye Kitaové z Japonska 1:6 a 1:6.
Velké šance jsme vkládali do Jaroslava Šmédka, celkového vítěze z letních deaflympijský her 2017 v tureckém Samsunu. V kategorii chlapců nedal nikomu šanci a získal titul mistra světa v juniorech. Jako jednička v
žebříčku měl v prvním kole volno, ve čtvrtfinále nadělil dvojitého kanára Turkovi Hidayetovi Erenovi Kocaturkovi 6:0 a 6:0. V semifinále narazil na Izraelce Gabriela Lutskyho, se kterým si taky poradil v poměru 6:0 a
6:4. Ve finále si došel pro titul po boji s Angličanem Esahem Hayatem 7:6 a 6:4.
V kategorii mužů stačilo opravdu málo, aby usedl i na dospělý trůn, ale bohužel podlehl Indovi Prithvi
Sekharovi. Nejdřív popořadě, v prvním kole se utkal s Izrealcem Gabrielem Lutskym 6:3 a 6:2, ve druhém
kole s Američanem Alfrede Galveze Ballinasem 6:1 a 6:1, ve čtvrtfinále s Japoncem Naotem Oyamatsuem
6:3 a 6:2. V semifinále vyprovodil z kurtu v poměru 6:2 a 6:3 Němce Urse Breitenbergera, kterému ruply
nervy. Ve finále už Jaroslav neměl tolik štěstí, udělal spoustu nevynucených chyb a prohrál s Indem Prithvi
Sekharem 4:6 a 3:6.

12. ročník Brněnský pohár
7. září 2019 se konal 12. ročník Brněnského poháru v tenise v Brně – Králové
Poli v hale Sprint na Sportovní 2A ulici. Celkem se zúčastnilo 12 hráčů z toho
8 mužů a 4 ženy. Ženy hrály systémem každá s každou. Turnaj žen vyhrála
Jana Janošíková z Bratislavy (SVK), na druhém místě se umístila Staša Srbulovič z Rudara Bora (SRB) a na třetím místě se umístila Jitka Sekulová z SKN
Brno.
Muži hráli ve dvou základních skupinách (A-B). V základní skupině se hrálo
každý s každým na jeden vítězný set. První místa z každé skupiny postoupili
do finále a druhé místa z každé skupiny hráli o třetí místa. Na třetím místě se
umístil Tomáš Bede z Nitry (SVK), který porazil Jozefa Pavloviče z SKN Brno
6:1. Turnaj mužů vyhrál Marino Kegl z ŽTK Maribor (SVN), který porazil ve
finále Davida Hanudela z SKN Brno 6:0. Po skončení akce ředitel turnaje Aleš
Matuškovič rozdal všem tenistům a tenistkám od 1. do 3. místa poháry, medaile a dárky od sponzorů. Všichni byli s celou akcí spokojeni.

2. Open MČR neslyšících v tenise
V sobotu dne 30. 11. 2019 se ve sportovním areálu Hamr Záběhlice v Praze konalo otevřené mistrovství české republiky Neslyšících v tenise. V turnaji se zúčastnili 3 muži a 3 ženy.
Ke
kategorii
mužů
se
připojila
jedna
nejstarší
účastnice
žen
Katka
Blaščíková. Jelikož nás bylo málo, tak se hrál systémem každý s každým, jak u mužů, tak i u žen.
V kategorii mužů na prvním místě se umístil obhájce loňského titulu Marino Kegl ze Slovinska. Na druhém místě se umístila překvapivě a zaslouženě dívka Kačka Blaščíková (SK Olympia SPS Praha), na místě třetím se umístil Vít Procházka (SK Olympia SPS Praha)
a na posledním čtvrtém místě se umístil nejstarší účastník turnaje Karel Saitl (1.PSKN Praha).
V kategorii žen se turnaj konal v odpoledních hodinách, protože dvě dívky absolvovaly dopoledne 2 hodinový trénink s trenérem Ondřejem Dudou. Turnaj žen vyhrála Katka Blaščíková (SK Olympia SPS Praha), na druhém místě se umístila Verča Bednářová a na třetím místě nejmladší Stella Maštalířová.

Hodnocení cyklistické sezóny 2019

V cyklistické sezóny 2019 se nejvíce dařilo reprezentatovi Janu Čapkovi a Davidovi Studýnkovi. Výborných výsledků dosáhli na Evropém poháru v Itálií, Rakousku a u nás Česku Rajnochovicíh. Jan Čapek v
letošním roce do čtveřice opět obhájil celkové prvenství v Evropském poháru neslyšících v horské cyklistice
ve své věkové kategorie 35 – 49 let. Dále v této kategorie druhé místo obhájil David Studýnka, na třetím
místě skončil František Kocourek a čtvrtý Pavel Pastrnek. Dalším významným úspěchem bylo Mistrovství
ČR neslyšících, které se jelo v rámci slyšících závodu Bike Čeladná. Zde získal titul Mistra ČR neslyšících Jan
Čapek, který ale dokázal zvítězit i mezi slyšící závodníky ve své věkové kategorie 40-49 let.
V závodní sezóně 2019 absolvovali neslyšící cyklisté čtyři závody Českého poháru MTB neslyšících.
Český pohár se uskutečnil: Týn nad Bečvou, Chrudim - MČR, Lázně Bělohrad a Čeladná - MČR. Zrušené
závody byly MČR Rallye Sudety a Soběšická Mulda z důvodu nízké účasti. V celkovém hodnocení zvítězil Jan
Čapek. Na druhém místě skončil David Studýnka a třetí místo obsadil František Kocourek. V ženské kategorií
byla jediná účastníce Renata Šuláková, která absolvovala celkově tři závody.
Poslední třetí díl Evropského poháru se konal o víkendu 28-29. 9. 2019 v Rajnochovicích, které organizoval klub SK SKIVELO neslyšících Olomouc. Byla zde výborná účast, neboť se zde zúčastnili závodníci
z Itálie, Belgie, Rakouska, Maďarska a samozřejmě naši závodníci z Česka. Překvapením bylo, že neslyšící
maďarský závodník Bence Foldi porazil všechny slyšící závodníky v závodě v MTB Cross Country, kde se startovalo společně se slyšícími závodník. Díky úspěšně dosažených výsledků na Evropském poháru závodníků
z klubu SK SKIVELO neslyšících Olomouc byl tento klub nejlépe hodnocený z všech evropských neslyšících
klubů.
Celkově se sportovní akce velmi zdařila, přičemž neslyšící závodníci se svými výbornými výkony výrazně zviditelnili mezi slyšící závodníky a panovala zde příjemná přátelská atmosféra.
V letošním roce klub pracoval na rozšíření informovanosti o konání závodu neslyšících ať formou
zveřejnění na FCB, rozesílání informačních emailu všem neslyšícím klubům u nás v ČR a také informovanosti
při osobních setkání s dalšími jedinci jiných klubů. Bohužel většina klubu jsou zaměřena na jiné sporty než je
cyklistika a také je nákladná na pořízení materiálů a provoz. Zde je třeba zdůraznit také, že u mladší generace upadá zájem, tím, že ve volných časech tráví např. více u počítačů a tím ztrácí zájem o aktivní pohyb.
Cyklistika je vytrvalostní sport, který vyžaduje hodiny tréninku a také jízdou v technických pasáží zejména v
lesním terénu. Tento problém není jen u neslyšících, ale také u slyšících sportovců. Klub SKIVELO je nejvíce
zaměřeno na cyklistiku už přes 20 let a proto zde máme dobře vypěstované zázemí než jiné kluby a řada
jedinců přešla do našeho klubu získávat nejen podporu, ale také závodní zkušenosti. Snažíme se více zaměřovat na horskou cyklistiku, která je pro neslyšícího jedince bezpečnější, než silniční cyklistika v silniční
provozu jak na tréninku, tak i během závodů.
Závěrem lze hodnotit cyklistickou sezónu 2019 i přes nižší účast, jako vydařenou z hlediska, jak
organizační, tak i úspěšně dosaženými výkony neslyšících závodníků, které byly porovnatelné se slyšícími
závodníky. Díky tomu se neslyšící cyklisté více zviditelnili před slyšící veřejností a věříme, že touto cestou
prolomíme zvýšení zájmu širšího okolí neslyšících sportovců k horské cyklistice. Tímto patří velké poděkovaní MŠMT za finanční podporu, díky němuž klub SK SKIVELO neslyšících Olomouc dosáhl výborný výsledku
svých závodníků a také dobře zvládnuté organizaci sportovních soutěží v r. 2019.

Celkové výsledky muži Český pohár MTB neslyšících:
1. Jan Čapek 		
2. David Studýnka
3. František Kocourek 		
4. Pavel Pastrnek
5. Lumír Vazsily		
6. Jaroslav Vondrouš
7. Ondřej Jeřábek

SK SKIVELO neslyšících Olomouc		
SK SKIVELO neslyšících Olomouc 		
SK SKIVELO neslyšících Olomouc 		
SK SKIVELO neslyšících Olomouc 		
SK SKIVELO neslyšících Olomouc
SK SKIVELO neslyšících Olomouc 		
SKN Brno					

32 bodů
19 b.
14 b.
10 b.
6 b.
1 b.
1 b.

Celkové výsledky ženy Český pohár MTB neslyšících:
Renata Šuláková

SK SKIVELO neslyšících Olomouc 		

3 b.

XIX. Zimní deaflympijské hry

Datum konání: 12. – 21. prosince 2019
Místo konání: Valtellina – Valchiavenna, Itálie

Program her: Deaflympijské hry jsou největším sportovním svátkem pro sportovce se sluchovým handicapem. Na programu XIX. deaflympiády se představili sportovci v 6 sportech – alpském lyžování, běžeckém
lyžování, curlingu, ledním hokeji, snowboardingu a poprvé se na programu představí také šachy.
Sportoviště:
·
Chiavenna – lední hokej, šachy, závěrečný ceremoniál
·
Madesimo – curling
·
Santa Caterina di Valfurva – alpské lyžování, snowboarding, běžecké lyžování
·
Sondrio – zahajovací ceremoniál
Reprezentanti CZE včetně doprovodů byli ubytování v penzionu v Santa Caterina di Valfurva hned vedle
sjezdovky.

České národní barvy, které vyjeli do severní Itálie reprezentovat:
Alpské lyžování: Tereza Kmochová, Veronika Grygarová, Jiří Hartig, Jan Panský a Matěj Ponocný
Běžecké lyžování: František Kocourek
Snowboarding: Tomáš Pazdera
Šachy: Milan Orság

Skupinová fotka české výpravy v Santa Caterině 9.12.2019 (další účastníci dojeli průběžně).
Fyzioterapeut K. Kuba, lyžař J. Ponocný, běžkař F. Kocourek, servisman J. Hartig, lyžař J. Hartig,
vedoucí výpravy J. Žídek, trenér J. Grygar, trenérka K. Prokšová, lyžaři T. Kmochová , V. Grygarová, J. Panský

7.12.2019
Dne byl příjezd reprezentantů do italského města Chiavenna, kde probíhala do pozdních hodin kontrola
všech dokladů reprezentantů a následně předány registrační průkazky.
8.12.2019 – 11.12.2019
Probíhal kongres ICSD, kterého se uskutečnil president ČSNS Mgr. Ota Panský a člen VV ČSNS Jaroslav
Milich.
Reprezentanti se připravovali na tréninky v alpském lyžování a v běhu na lyžích bud inviduálně sami či s
trenéry, seřizovali lyže za pomocí servismenů.
Dne 11.12.2019 proběhl oficiální trénink ve sjezdu, kde lyžaři si vyzkoušeli trať a konzultovali s trenéry a se
servismany.
Ve večerních hodinách, kterou vedl vedoucí výpravy (J. Žídek) s tlumočnicí ( V. Grygarová ) vždy probíhala půl hodinová schůzka s reprezentanty, s trenéry, se servismany a s doprovody. Kde jsme se víc seznámili,
vyměnili si pár názorů, v čem je třeba na něčem zapracovat, tak abychom dosáhli nejlepších výsledků na 19
zimních deaflympijských hrách.

12.10.2019
Toho dne měl být měřený trénink ve sjezdu - ZRUŠEN (nový
sníh)
Dne v 16:30 hodin byla zahájena ZIMNÍ DAFLYMPIÁDA v
Itálii - Zahajovací ceremoniál/Open ceremony

13.12.2019
Alpské lyžování – SJEZD
Tereza Kmochová – 2. místo z 10 závodníků
Veronika Grygarová – 4. místo z 10 závodniků
Jiří Hartig – 5. místo z 25 závodníků
Jan Panský – 15. místo z 25 závodníků
Běh na lyžích – 10 km
František Kocourek – 12. místo z 21 závodníků
Šachy- blitz
Milan Orság - 7. místo ze 43 závodníků
Po kongresu ICSD (Panský odjel do SC di Valfurva ) zůstal Jaroslav Milich v Chiavenně se šachistou Orságem
jako vedoucí (doprovod).
Orság do předposledního kola bojoval o medaile, poté prohrál a již neměl šanci. Chybělo sportovní štěstí.
K večeru proběhlo předávání medailí nejlepších závodníků toho dne a pak následovala půl hodinová schůzka s reprezentanty a spol. za přítomností vedoucího výpravy, kde se probíraly výsledky a řešily konkrétní
detaily toho dne.
14.12.2019
Alpské lyžování – KOMBINACE
Tereza Kmochová – 2. místo z 10 závodníků
Veronika Grygarová – nedojela – spadla a byla odvezená do nemocnice.
Jiří Hartig – 4. místo z 24 závodníků
Jan Panský – 14. místo ze 34 závodníků
15.12.2019
Alpské lyžování – SUPER G
Tereza Kmochová – 2. místo z 11 závodníků
Jiří Hartig – 4. místo ze 34 závodníků
Jan Panský – 14. místo ze 34 závodníků
Matěj Ponocný – 25. místo ze 34 závodníků
Snowboard – SNB CROSS – začínaly tréninky
K večeru proběhlo předávání medailí nejlepších závodníků toho dne a pak následovala půl hodinová schůzka s reprezentanty a spol. za přítomností vedoucího výpravy, kde se probíraly výsledky a řešily konkrétní
detaily toho dne.
16.12.2019
Snowboard – SNB CROSS
Tomáš Pazdera – 1. místo z 15 závodníků
Tomáš Pazdera si v italské Santa Catarině dojel pro jednoznačné vítězství, kdy se mu podařilo postupně
ovládnout všechny kvalifikační jízdy, a nakonec i silně obsazené finále. Zlatý snowboardcrossař se také
dočkal netradičního slavnostního ceremoniálu. Českou hymnu mu pořadatelé nezahráli, prý z technických
důvodů. A přesto si ji na nejvyšším stupínku pro vítěze snowboardcrossu na zimních deaflympijských hrách
v horském středisku Santa Caterině di Valfurva vyslechl. V pondělí ji zpíval reprezentační tým našich neslyšících sportovců v čele s šéftrenérem všech snowboardcrossařů, včetně olympijské šampionky Evy Samkové, Marek Jelínek.

K večeru proběhlo předávání medailí nejlepších závodníků toho dne a pak následovala půl hodinová schůzka s reprezentanty a spol. za přítomností vedoucího výpravy, kde se probíraly výsledky a řešily konkrétní
detaily toho dne.
Běh na lyžích – 5 KM KLASICKÝ
František Kocourek – 13. místo z 22 závodníků
K večeru proběhlo předávání medailí nejlepších závodníků toho dne a pak následovala půl hodinová schůzka s reprezentanty a spol. za přítomností vedoucího výpravy, kde se probíraly výsledky a řešily konkrétní
detaily toho dne.
Ve večerních hodinách se dělalo společné foto.
NÁŠ TÝM na deaflympijských hrách v Itálii 2019
Zleva stojící: předseda ČSNS O.Panský, servisman J.Hartig, trenérka K. Prokšová , trenér M. Jelínek, vedoucí
výpravy J.Žídek, trenér Grygar, D.Soledner.
Zleva sedící: fyzioterapeut K.Kuba, V.Grygarová, J.Hartig, T.Kmochová, T.Pazdera, M.Ponocný, J.Panský, F.Kocourek.

17.12.2019
Alpské lyžování – OBŘÍ SLALOM
Tereza Kmochová – 1. místo ze 16 závodníků
Jiří Hartig – 3. místo ze 44 závodníků a první historická medaile za CZE v kategorii mužů
Jan Panský – 12. místo ze 44 závodníků
Matěj Ponocný – 22. místo ze 44 závodníků
K večeru proběhlo předávání medailí nejlepších závodníků toho dne a pak následovala půl hodinová schůzka s reprezentanty a spol. za přítomností vedoucího výpravy, kde se probíraly výsledky a řešily konkrétní
detaily toho dne.

Běh na lyžích - 5km volný způsob
František Kocourek – 13. místo ze 22 závodníků
K večeru proběhlo předávání medailí nejlepších závodníků toho dne a pak následovala půl hodinová schůzka s reprezentanty a spol. za přítomností vedoucího výpravy, kde se probíraly výsledky a řešily konkrétní
detaily toho dne.
18.12.2019
Alpské lyžování - SLALOM:
Tereza Kmochová – 2. místo ze 14 závodníků
Jan Panský – 19. místo ze 39 závodníků
Jiří Hartig – diskvalifikován – byla to veliká škoda, kde Jirka neprojel poslední brankou. Jel pro další medailii.
Matěj Ponocný – diskvalifikován
K večeru proběhlo předávání medailí nejlepších závodníků toho dne a pak následovala půl hodinová schůzka s reprezentanty a spol. za přítomností vedoucího výpravy, kde se probíraly výsledky a řešily konkrétní
detaily toho dne.
Během večerní schůzky jsme poděkovali reprezentantům, realizačnímu týmu a doprovodu za skvěle odvedenou prácí. Medailistům byla předána menší odměna ze strany svazu ČSNS.
20.12.2019
Proběhlo závěrečné focení, kde jsme zakončili 19. zimní deaflympijské hry opět mezi světovou elitou na 5.
místě ze 16 států!!
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22.12.2019
Toho dne byly ukončeny 19. zimní deaflympijské hry s finálem ledního hokeje.

Hodnocení vedoucího výpravy J.Žídka za celou akci 19. zimních deaflympijských her:
Deaflympiáda ukázala, že naši neslyšící sportovci dokážou konkurovat světové špičce, jejich výkonnost je
na mezinárodní úrovni, přesto je pořád co zlepšovat. Vždyť naši reprezentanti jsou pracující nebo studenti,
a i tak zvládli přípravu a reprezentaci ČR ve svém volném čase výtečně. Abychom ale i v budoucnu mohli
vozit medaile, musíme najít nové talenty a to je možné pouze v případě, kdy stát podpoří naše mládežnické
aktivity.“
Hodnocení prezidenta ČSNS Oty Panského za celou akci 19. zimních deaflympijský her:
je navíc u MŠMT nutno zajistit početnější doprovod sportovců, odvíjející se od parametrů, daných mezinárodní organizací ICSD. I v omezeném počtu osob ale vedení výpravy své úkoly zvládlo. Pro příště je ovšem
zapotřebí přibrat minimálně dva specializované odborníky, doktora a fyzioterapeuta.
Zpracoval: vedoucí výpravy J.Žídek

