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Rok 2020, pro nás všechny, byl mimořádný a hlavně velmi neobvyklý, a to z důvodu nastalé nepříznivé situace – Covid 19.
Všichni jsme museli čelit novým výzvám, které nám toto období přineslo, ať už v soukromém, či profesním životě.
Níže se budu snažit, alespoň trochu, shrnout uplynulý rok v rámci Českého svazu neslyšících sportovců, z.s.
Ročenka je sice pro rok 2020, ale určitě stojí za zmínku ještě prosinec roku 2019, kdy zimní deaflympijské hry v prosinci 2019
přinesly pro Českou republiku další vynikající umístění neslyšícím sportovcům v tabulce národů. Návrat úspěšné výpravy byl
tedy pro nás brán jako vánoční dárek k Vánocům 2019.
V lednu i v následujících měsících 2020 se v sekretariátu ČSNS, z.s. řešilo veškeré konečné vyúčtování (faktury a s tím spojené
náležitosti) k proběhlým ZDH. Současně se z účetnického hlediska uzavíral celý rok 2019, tudíž se prováděly účetní práce v
rámci rozpočtů jak pro kancelář, tak i pro reprezentanty za rok 2019. Následně se pracovalo na nových Výzvách (rozpočtech)
pro rok 2020.
Ve středu 22.1.2020 proběhlo ocenění sportovců na Pražském hradě u
prezidenta Miloše Zemana a následoval odjezd na Evropský pohár neslyšících v
alpském lyžování v Německu - což byl, jak jsme později zjistili, jediný mezinárodní
sportovní styk v tomto roce.
28.1.2020 V Senátu proběhlo
velmi příjemné osobní setkání s
předsedou
parlamentu
p.
Vondráčkem a místopředsedkyní
pí. Horskou a s tím spojené
ocenění Deaflympijské výpravy.
Od 5. do 8.3. 2020 v Brně se
uskutečnilo zasedání výkonného výboru EDSO, a někteří představitelé
navštívili i kancelář Sportovního klubu neslyšících (SKN) Brno a vzájemně se
seznámili s členy výboru SKN Brno.
Po skončení zasedání EDSO (dne 8.3.2020) však přišla studená sprcha – COVID 19. MČR v alpském lyžování 2020 muselo být
zrušeno a následovaly další akce, které byly jedna po druhé postupně rušeny.
Dne 7.4. 2020 byla Deaflympijská výprava pozvána na MŠMT, avšak i tato akce se musela z důvodu vládních opatření zrušit
a už se neuskutečnila.
Po mnoha jednáních ČSNS, z.s. společně s organizačním výborem bylo pořádání ME v ledním hokeji neslyšících . Byl
navržen nový termín a nové místo konání. Bohužel i tento náhradní termín byl opět na podzim zrušen.

Jednání valné hromady ČSNS, z.s., které se mělo konat v březnu, muselo být také zrušeno a přeloženo na vhodnější termín.
Kluby a sportovní sekce – STK měly pro tuto situaci velké pochopení a po krátkém rozvolnění se podařilo uspořádat řádnou
Valnou hromadu ČSNS, z.s. s pořádajícím Budějovickým sportovním klubem neslyšících (BSKN) a to 30.5.2020 v Českých
Budějovicích.

Většina akcí, které se měly konat na jaře, se přesunula na podzimní termíny a pokud nebylo jiné východisko, tak se musely
akce úplně zrušit. Uvedená situace nám však ukázala, že mezi námi je plno schopných funkcionářů, co se umí i přes tuto
nepříznivou situaci vzepřít a mít velké srdce pro sport.

V letních měsících byl na naše funkcionáře kladen velký nápor. Národní sportovní agentura (NSA) v červnu vypsala projekt
“Gestorství”, ke kterému byla 30.6. konference a v srpnu se měly předkládat projekty ke gestorství sportu handicapovaných.
V NSA vymysleli nové pojmenování a to “parasport”. My, sportovci se SP, jsme s tímto pochopitelně nesouhlasili a na

konferenci, která se konala 30.6.2020 jsme podali petici ke změně pojmenování – tzn. nikoli parasport, ale na sport
handicapovaných.
Dovolenou v letních měsících museli zaměstnanci sekretariátu ČSNS, z.s. zaměnit za spoustu jednání a za zpracování projektů
ke gestorství. V následujících měsících (na podzim) však bylo oznámeno, že “gestorství” se přesouvá do následujícího roku
2021.

Všichni sportovci, pořadatelé, členové či účastníci mají ode mě, jako od prezidenta ČSNS, z.s. velké uznání, že i v těchto
mimořádných podmínkách dokázali alespoň některé akce uspořádat a nepříznivá koronavirová situace je neodradila k dalším
krokům.
Níže, v ročence českého Deafsportu, máte v krátkosti přehled sportovních soutěží, které proběhly v roce 2020. Podrobnosti
najdete přímo v jednotlivých sportovně technických komisích sportů. U některých STK najdete přímo i odkaz na webové
stránky.

Celková covidová situace, a s tím spojená různá vládní opatření, samozřejmě zasáhla i naše neslyšící reprezentanty, kteří se
nemohli jednak různých akcí účastnit, ale ani nemohli na 100 % trénovat, jak byli doposud zvyklí. Přes to všechno se snaží
tuto situaci zvládat i nadále se sportovním duchem a nevzdávat se a dle možností se připravovat na budoucí významné akce.
Ota Panský
prezident ČSNS

Zpráva o činnosti STK atletiky – ČSNS za rok 2020

Mistrovství České republiky v atletice bylo naplánováno 30. května 2020 v Olomouci, ale bylo zrušeno kvůli COVID-19.
Po domluvě s STK A, odložili na podzim 10. října 2020 a nakonec se nekonalo k nouzovému opatření koronaviru.
Moc děkujeme Lence Hornové, že všechno připravila – zpráva viz až dole
V roce 2020 se mělo konat mistrovství světa v atletice v Polsku ve městě Radom 18. – 25.7. 2020 a také mistrovství
Evropy juniorů na Slovensku ve městě Samorin 9.- 11.7.2020. Tyto obě akce se odvolaly kvůli COVID-19. Bude
odloženo na jiný termín.
Letní deaflympijské hry, které měly proběhnout 5.- 21.12.2021 v brazilském Caxias do Sul, se odvolalo důvodem
šíření pandemie covid-19. Bylo oznámeno, že je přesunuto na příští rok od 1. – 15. května 2022.
Roman Kaut
vedoucí sekce STK atletiky ČSNS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpráva od Lenky Hornové:
Hodnocení atletiky 2020
1.kolo 1. liga v Olomouci dne 4.7. 2020
Dočkala jsem závod po dlouhé době, pro mě byl zvláštní situace (koronavirus, mé studium a mé zranění a podobné), navíc
jsem skoro moc netrénovala, jen dvakrát, šla jsem do toho za ženském družstva AK Olomouc. Jak se dopadlo?
Hod oštěpem – nic moc
Hod kladivem s mým osobním rekordem 24,65m
Hod diskem s mým osobním rekordem, ale pro mě byl fakt neuvěřitelný výkon skoro hranice 30 metrů, takže mám 29,54
m (hned první pokus) , umístila jsem 10.místo z 20 osob, sama se mě moc překvapilo, že jsem dokázala překonat osobního
rekordu.
2.kolo 1.liga v Uherském Hradišti dne 18.7.2020
Počasí bylo hnusné!! Od rána do cca 15 hodin pršelo. Pro mě bylo velice překvapilo, že v hodu kladivem na úvodním
závodu, hned jsem udělala dva osobáky, první pokus byl 25,95m a druhý pokus byl 27,30 m, bylo v tom dešti. Dále
hod diskem a oštěpem byly neúspěšné výkony, prostě jsem nezvládla, bylo to všude mokré náčiní a ještě jsem trápila
s levým kotníkem a achillovku, Hlavně mám za sebou. Počasí moc nepřálo dobře, hlavně jsem dopadla dobře v hodu
kladivem.
Mistrovství Moravy a Slezska v Olomouci dne 2.8.2020
Mé výkony byly trochu slabší.
Hod diskem - 28,83m
Hod kladivem – 25,52m
Hod oštěpem – 26,92m
Vrh koulí – 8,82m (poprvé v letošní sezoně)

CZECH OPEN v Olomouc dne 21.8. a 22.8.2020
Tam byli pár neslyšící sportovců, závodila jsem na vrh koulí, hod diskem a hod oštěpem. Mé výkony
pro mě nějak trochu slabší, jinak oštěpem a vrh koulí trochu jsem zlepšila na sezonní 2020. Hod
diskem – 27,72m
Hod oštěpem – 28,45m
Vrh koulí – 8,91m

Výkony od Nely Šudřichové
Vrh koulí - 7,37m
Hod diskem – 24,23m
Hod oštěpem - 21,32m

Pardubice Open 2020
Dne 20.9. 2020 ráno jsem jela do Pardubice na závody v atletice se zdravotním postižením. Závodila
jsem na hod oštěpu, hod diskem a vrh koulí. V hodu diskem jsem hodila můj druhý nejdelší výkon, to
byl teda 28,86m v letošní sezoně, třetí pokus jsem hodila krásně, to by mělo mít přes 30 metrů,
smůla, hodila jsem mimo čáry jako neplatný pokus, to nevadí, příště někdy bude lepší. S mým
výkonem „hod diskem“ jsem byla spokojená. Ve vrhu koulí jsem vrhla s mým lepší sezonním
výkonem, to byl 8,94 m a na hodu oštěpu jsem hodila 27,76m. Pro mě byl nic moc. Umístění pro mě
není důležité, hlavně si zúčastnila a potkala jsem pár známých lidé, společně jsme závodily, udělala
jsem svoje výkony.
Je na odkaze: http://www.atletikabb.cz/images/2020/PBBO/VYSLEDKY.pdf
Fotogalerie:

Přebor UP v Olomouci dne 23.9.2020
Na Přeboru UP jsme si zúčastnily já a Nela Šudřichová.
Moje výsledky:
Vrh koulí – 9,44m
Hod diskem – 28,42m
Hod oštěpem – 26,61m

Výsledky od Nely Šudřichové
Vrh koulí (3kg) – 8,63m
Hod diskem (0,75kg) – 30,30m – její výkon byl neuvěřitelný, napoprvé házela na závodech s načiní 750 g a naposled v
roce 2020 v kategorii starších žákyni. Házela jen v postoji bez otočky. Mohla ji zaútočit na českého rekordu starších
žákyni, nepovedlo se ji.
Hod oštěpem (500g) – 21,94m

MČR v atletice 2020 v Olomouci – zrušeno
Původní termín byl 30.května 2020 v Olomouci, pořadatelem byl klub SK SKIVELO Olomouc a spolupráce Atletický klub
Olomouc, byla jsem hlavní organizátorka MČR v atletice, v polovině března mírně rozšířili nemoc COVID-19, po domluvě
s STK A, že MČR odloží na jiný termín (náhradní), hledala jsem termín pro MČR, náhradní termín byl 10.10.2020. Myslela
jsem, že na podzim bude lepší situace, výsledek naopak, zhoršovala. Původně jsem uvažovala o zrušením konání MČR v
atletice, situace byla nejistá. Moje příprava MČR se probíhala v pohodě, všechno jsem zajištovala (výpomoc studentů,
rozhodčí, komunikace s AK Olomouc, nějaké věci). Pevně jsem věřila, že MČR v atletice bude konat, na začátku října byly
jiné opatření pro sport, podmínky byly, účast byl max do 130 osob bez diváku, pro nás byly bez problému, počítala jsem
do 100 osob pro MČR v atletice, přihlásili 53 osob, po pár dní postupně si odhlásili z MČR, postupně se ubývali, zůstali
jen 45 osob. Neočekávaná situace byla před dva dny konání MČR, dozvěděla jsem od ČSNS, že studentka má COVID19,a ostatní studentů museli být v karanténě, neměli jsme výpomoc studentů. Po diskusi s ČSNS, s panem předsedou
klubu SKIVELO Olomouc a další osoby, nakonec byly správné rozhodnutí, že MČR v atletice bylo oficiální zrušeno kvůli
nemoci COVID-19. Zdraví je přednost. Plánujeme uspořádat halovou atletiku, kdyby letos nezlepší situace, tak příští rok
2021. To se ještě uvidíme.
Veškeré výsledky je na odkaze od Lenky Hornové
https://online.atletika.cz/vysledky-atleta/2020/10000054577
Veškeré výsledky je na odkaze od Nely Šudřichové
https://online.atletika.cz/vysledky-atleta/2020/10000107496
Lenka Hornová
místopředsedkyně STK A ČSNS
Zpráva od Michala Stanovského:
Hodnocení roku 2020
Rok 2020 byl z mého pohledu velmi úspěšný. Překonal jsem několik národních rekordů a taky osobní rekordy.
Nejčastěji jsem závodil na dráze na disciplíně 5000 m, kde jsem byl schopen zlepšit osobní rekord na 15:34,63,
který je i národním rekordem neslyšících. Úspěch přišel i

na půlmaratónské trati, kde jsem zlepšil vlastní národní rekord o cca 5 a půl minuty na 1:10:52. Další
překonaný rekord byl na silniční 10 km výkonem na 32:45 v Praze na MČR v silničním běhu na 10 km.
Potom jsem překonal i osobní rekord na 3000m př. a několik traťových rekordů na
různých tratích na silnici.
https://online.atletika.cz/vysledky-atleta/2020/10000060273
SOUSTŘEDĚNÍ
Měl jsem finanční podporu ze Českého svazu neslyšících sportovců, MŠMT a CISO.
Proto jsem mohl opakovaně jezdit na dlouhodobé vysokohorské soustředění na
Vysoké Tatry.
Byl jsem tam za celý rok 4x. Proto se to projevilo na výkonech a výsledcích. Dále jsem
měl fitness trenéra, začal jsem posilovat a taky jsem pomocí sportovního výživového poradce pana Jelínka upravil
jídelníček a zhubl jsem o cca 9 kg.
TRÉNINKOVÁ DATA
Na začátku roku jsem měl zdravotní potíže s achilovku a měl jsem výpadek na 2 měsíce. Až počátkem března
jsem začal trénovat. Za celý rok jsem uběhl 4270 km (384 h). Dále jsem věnoval i posilování zhruba 45 h a na
protažení a cvičení 25 h. Pak jsem měl i nějaké jízdy na kole zhruba 40 h.
Nejčastěji jsem pohyboval dle dat srdečního tepu na intenzitě 1, což jsou volné klusy a
regenerační běhy a to zhruba 66,4 %. Svižnější běhy (intenzita 2) bylo za celý rok 15,8 %. Tempové
běhy popř. delší intervaly na intenzitě 3 bylo celkem 8.58%, kratší intervaly na intenzitě 4 8.02% a
sprintům jsem věnoval celkem 1,2.

Michal Stanovský
Zpráva od Kateřiny Korgerové:
Halová sezóna roku 2020 byla velmi krátká, poznamenala ji příchod nové nemoci, koronaviru do České republiky.
Některé závody jsem v ní přesto stihla, dokonce jsem splnila limit na 200 m na nadcházející akci v létě, kterou měla být
Mistrovství Evropy neslyšících juniorů na začátku července. Konat se mělo také Mistrovství světa neslyšících dospělých
na konci července. K těmito dvou akcím jsem směřovala svou přípravu, bohužel od průběhu března bylo znemožněno

absolvovat přípravu v klasických podmínkách, snažila jsem se přesto trénovat kde se dalo. Do konce června jsme
pořádně nevěděli, zda se bude konat MEJ a MS dospělých, poté přišlo finální rozhodnutí, že se MEJ ruší a konat nebude,
naopak u MS dospělých prvně přesunuli původní termín na přelom září a října, později přišlo rozhodnutí, že se odkládá
na rok 2021 nebo 2022. Odzávodila jsem některé závody v ČR a venkovní sezónu jsem po uvážení ukončila začátkem
srpna z mnoha důvodů. Od té doby jsem nezávodila a ani žádné závody nebyly, rozhodla jsem se tedy pokračovat na
podzim v přípravě na nadcházející sezónu s nadějí v lepší situaci. Dále bych měla zmínit změnu trenéra, vzhledem k
tomu, že jsem začala studovat na UP v Olomouci, rozhodla jsem se pro změnu trenéra. Novým trenérem tedy je Zdeněk
Rakowski (v minulosti trénoval např. Terezu Wagnerovou). Na začátku roku 2021 plánuji přestup do AK Olomouc.
https://online.atletika.cz/vysledky-atleta/2020/10000005439
Fotogalerie:

Zpráva od Daniela Juříčka:
V roce 2020 jsem absolvoval pouze 2 závody na dráze ve stejný den. Bylo to po jarním zranění, kdy jsem začal
trénovat až v létě formou lehkých klusů. V srpnu jsem již začal trénovat naplno, ale mimo dráhu. V září jsem se
připojil k tréninkové skupině paní Legerské. Trénink jsme směřovali k MČR neslyšících, které se z epidemiologických
důvodů nekonalo. Z toho důvodu jsem byl pouze na závodě v Břeclavi, kde jsem běžel 800m a 1500m.
https://online.atletika.cz/vysledky/45531/110/#discid2400454
https://online.atletika.cz/vysledky/45531/130/#discid2400525.
Časy nebyly moc dobré vzhledem k ostatním, ale bylo to podle mých očekávání pro první závod sezóny po
zranění.

Na podzim jsem absolvoval soustředění ve Vysokých tatrách, a v současnosti se intenzivně připravuji na jarní část
sezóny, pro splnění limitu na Deaflympiádu 2022.

Zpráva od Lenky Matouškové:
K tomu zasílám v pdf formátu můj seznam závodů, které jsem absolvovala 2017-2020. Odkaz na seznam závodů v těchto
období lze dohledat zde
https://online.atletika.cz/vysledky-atleta/2021/10000062022

2020
MS v Polsku - zrušeno
MČR neslyšících - zrušeno
min. 3 mezinárodní závody (vše do 2.místa)
Zpráva od Olivera Punge:
posílám soubor, ve kterém jsou závody z roku 2020 a moje osobní rekordy. Fotky vám pošlu zvlášť. Doufám, že to tak
stačí
https://online.atletika.cz/vysledky-atleta/2020/10000011371

Zpráva od Erika Čížka
Hodnocení atletiky 2020

Rok 2020, v lednu a v únoru jsem chodil pravidelně do posilovny. Měl jsem hodně formu, když začala první vlna korony
tak jsem přestal chodit na trénink, tak moje forma už spadla dolů. Tak jsem napsal trenérovy Honzy Vacka, psal jsem
mu co budeme dělat? Když je všechno zavřený? Tak Honza vymyslel plán na doma
i na ven, tak mi poslal plány a podle plánu jsem dělal doma i venku. V květnu už pustili volně, tak jsem začal chodit na
tréninky a trénoval jsem na tvrdo. A už jsem chodil na závody, od začátku jsem zhoršil ty výsledky, ale snažil jsem se na
lepší výsledky.
Můj osobák:
kladivo: 42,46 m - Podzimní závody v hodu kladivem - Praha Děkanka
disk: 35,60 m - Muži a Ženy Praha Děkanka
vrh kouli: 11,09 m - 1.liga v Českém Budějovicích
Závody na Vinohrady v Praze 11.6. 2020
Závodil jsem na medaili a na výsledku jsem byl na 3.místě, na metru jsem hodil 40,44 m a měl jsem špatnou
techniku.
1.kolo 1.liga - České Budějovice 4. 7. 2020
Závodil jsem kladivo, disk a vrh koulí.
V kladivu jsem se zhoršil, a v disku a vrh koulí jsem udělal osobák, fotku nemám.
vrh koulí :
https://online.atletika.cz/vysledky/44624/1140#discid238471
disk : https://online.atletika.cz/vysledky/44624/980
hod kladivem: https://online.atletika.cz/vysledky/44624/1040

Olomouc open 2020 - 21.8. 2020
Závodil jsem vrh koulí, hodil jsem 10,68 m. To se mi moc nepovedlo, ale příští rok to bude lepší.
3.kolo 1.liga - Prah a Děkank a 22.8. 2020
Závodil jsem vrh kouli, disk a hod kladivem. Bylo to hodně špatné na disk a vrh koulí, ale zlepšil jsem jen
kladivo 41,78 m.
Hod kladivem :
https://online.atletka.cz/vysledky/44627/1040#discid2389746

PODZIMNÍ ZÁVODY V HODU KLADIVEM - Praha Děkanka 29.9. 2020
Závodil jsem kladivo, ale udělal jsem osobák na kladivu 42,46 m.
Kladivo:
https://online.atletika.cz/vysledky/45712/1040#discid2403749
Muži a ženy 3. 10. 2020 - Praha Děkank a
Závodil jsem na vrh koulí a disk. Na vrhy bylo to špatný, měl jsem špatný den na vrhy, nevadí polepším se. Pak jsem
závodil disk, tak jsem udělal další osobák 35,60 m
Zpráva o činnosti STK bowlingu

Třetí kolo jsme přerušili zápasy na jaře, jak si víte museli jsme posunout na podzimní sezonu kvůli koronavirové
epidemii.
Pokračování zápasy počaly v Třemošné u Plzni. Byl to jako vždy tvrdý boj každý družstev.
Zatím I.PSKN Praha „A“ vede na první místě a mají 95,5 bodů, druhé místo zatím SKN Brno „A“ mají 93,5 bodů,
třetí SKIVELO Olomouc „A“ 84,5bodů. V jednotlivcích mužů nejlépe zahrál Karel Brandejský z SKN Brno „B“ s
průměrem 194,38 a žen Kateřina Klofáčová z SKN Brno „A“ s 188,17
Zatím nejlepší užitečnější hráči v kategorii mužů se stal Martin Marouš z I.PSKN Praha „A“ má 7 vítězství.
Z žen se staly Pavla Černá z I.PSKN Praha ženy a Pavlína Maléřová ze SSK Vítkovice a obě mají shodně 6 vítězství.

Čtvrté kolo se konalo v Praze na Zličíně 4. října 2020. Zápas to byl jako vždy napínavý plnými boji každého družstva.
Zatím vede na prvním místě SKN Brno „A“ mají 123,5 bodů a druhé místo zatím I.PSKN Praha „A“ mají 122,5 bodů. A
třetí SKIVELO Olomouc „A“ 120,5 bodů. V jednotlivcích mužů nejlépe zahrál Karel Brandejský za SKN Brno „B“ s
průměrem 202,86 a z žen Kateřina Klofáčová za SKN Brno „A“ s 192,17 bodů. Zatím nejlepší nejužitečnější hráči v
kategorii mužů se stal Jan Zeman z I.PSKN Praha “B”, Jan Sůva z I.PSKN Praha “A”, Tomáš Drahoš ze SKIVELO Olomouc
„A“ , Jiří Jungmann z SKN Brno „A“ a Filip Blasczyk z SKN Plzeň „A“ všichni mají shodně 6 vítězství.
Z žen se stala Kateřina Klofáčová z SKN Brno “A” má 6 vítězství.
Poslední kolo bude v Brně 31.10.2020 a tam se rozhodne, kdo se stane mistrem družstev.

Zpráva o činnosti STK cyklistiky
V závodní sezóně 2020 absolvovali neslyšící cyklisté v rámci Českého poháru MTB neslyšících čtyři závody a z toho dva
MČR neslyšících. Tyto závody se konaly: Hradec Králové, Hynčice pod Sušinou – MČR, Lomnice nad Popelkou a Týn
nad Bečvou – MČR. Zrušené závody byly v Chrudimi a Lázně Bělohrad z důvodu zrušením hlavního pořadatele kvůli
koronavirové nepříznivé situaci. V celkovém hodnocení zvítězil Jan Čapek. Na druhém místě skončil Pavel Pastrnek a
třetí místo obsadil František Kocourek. Celkově bylo hodnoceno osm závodníků. V ženské kategorií byla jediná
účastníce Renata Šuláková, která absolvovala celkově tři závody. V letošním roce klub pracoval na rozšíření
informovanosti o konání závodu neslyšících ať formou zveřejnění na FCB, rozesílání informačních emailů 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 volném časech tráví více u počítačů, či jiných pasivních
činnosti a tím ztrácí zájem o aktivní zdraví pohyb. Cyklistika je vytrvalostní sport, který vyžaduje hodiny tréninku a také
technickou jízdou 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 vybudované zázemí než jiné neslyšící 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 silničním provozu jak na
tréninku, tak i během závodů.
Závěrem lze hodnotit cyklistickou sezónu 2020 přes koronavirovou krizi a nižší účastí, 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.
Celkové výsledky muži:
1. Jan Čapek SK SKIVELO neslyšících Olomouc 32 bodů
2. Pavel Pastrnek SK SKIVELO neslyšících Olomouc 24 b.
3. František Kocourek SK SKIVELO neslyšících Olomouc 17
b.
4. David Studýnka SK SKIVELO neslyšících Olomouc 11 b.
5. Lumír Vazsily SK SKIVELO neslyšících Olomouc 4 b.
6. Jaroslav Vondrouš SK SKIVELO neslyšících Olomouc 2 b.
7. Pavel Jungman SK SKIVELO neslyšících Olomouc 1 b.
8. Tomáš Jauerník SK SKIVELO neslyšících Olomouc 0 b.

STK FOTBAL
Mistrovství ČR
13. června Mistrovství ČR v malé kopané žáci v Ostravě – poř. SSK Vítkovice
Konečná tabulka:

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

Fotbalová soutěže neslyšících 2019/2020

Po zprávě od FAČR o rozhodnutí dne 7. dubna 2020.
Výbor STK Fotbalu rozhodl kvůli pandemii koronaviru
o ukončení jarní soutěže. Konečně pořadí zůstává.

V podzimní části je ukončena 1, až na jaře 2021 se bude pokračovat.

Reprezentace ČR – fotbalové soustředění
8. – 12. ledna – zimní fotbalové soustředění v Harrachově
19. – 22. března – fotbalové soustředění v Nymburku – zrušeno kvůli COVID
30. 4 – 3. května – fotbalové soustředění v Luhačovicích – zrušeno kvůli COVID
Česká republika – Prague Raptors FC 3:3 (2:1)
Branky: 13Š ‘tefka J. (pen.), 40 ‘Vodička, 57 ‘Papoušek (pen.)
Česká republika – SK Ďáblice B
3:2 (2:1)
Branky: 13 ‘Matyáš, 33 ’Benda, 76 ‘Skýpala

5. – 9. srpna – fotbalové soustředění mládež v Brandýs nad Labem
Česká republika U21 – TJ Sokol Záryby 0:16 (0:8)
20. -23. srpna – fotbalové soustředění v Karlovy Vary
Česká republika – FC Slavia Karlovy Vary B
4:4 (1:1)
Branky: 21 ‘Hubáček, 48 ‘Gábor, 85 ‘Fellmann, 87 ‘Vodička

3.-5. září – fotbalové soustředění v Ostravě
5.září – přátelský zápas v Polsku, Toszek
Polsko – Česká republika
Branky: 62 ‘Vodička

0:1 (0:0)

25. – 28. září – fotbalové soustředění v Luhačovicích – zrušeno kvůli COVID
Budeme ve skupině A, tam se budeme bojovat o postup do deaflympijských her v Brazílii 2021
4.– 7. červenec – fotbalové soustředění v Praze - Satalice
Francie, Česká republika, Turecko

STK FUTSAL
Mistrovství ČR
18. ledna

Mistrovství ČR ve futsalu junioři v Ostravě, pořadatelé SSK Vítkovice

15. února

Mistrovství ČR ve futsalu finále muži a žáci v Brně

Zprávy STK lední hokej ČSNS 2020
MČR neslyšících v ledním hokeji – liga
Tabulka po základní části MČR v ledním hokeji 2020

1. SKN Hradec Králové

4 3 0 1

38:20

6 ->

přímý postup do finále

2. SKN Brno

4 2 0 2

27:30

4 -> hraje se o postupu do finále

3. SKN Plzeň

4 1 0 3

19:34

2 -> hraje se o postupu do finále

Play off - MČR v ledním hokeji 2020
Výbor STK Lední Hokej rozhodl kvůli situaci vyvolané pandemií koronaviru a vládních opatření, že
ukončí sezonu 2020. Základní tabulka zůstává a určuje umístění klubů, play off bylo zrušeno, mistr ČR
2020 nebyl jmenován.
Reprezentace CZE
17. -19. ledna 2020
Třídenní soustředění reprezentace – Slaný
Hodnocení trenéra Petra Dostála:
První soustředění v roce 2020 se konalo 17. až 19.1.2020 ve Slaném. Měli jsme k dispozici 15 hráčů do pole a 4
brankáře.
Páteční večerní trénink jsme již tradičně zaměřili na zdokonalování individuálních dovedností, především bruslení
(oblouky, starty, obraty, změny směru, přešlapování, přechody mezi jízdou vpřed a vzad).
V druhé části tréninku jsme se věnovali hře 2 na 2. Do sobotního ranního tréninku jsme hráče rozdělili do formací v
plánované sestavě na večerní zápas. Pilovali jsme zakončení, založení útoku a rychlý přechod středního pásma. V
sobotu večer jsme sehráli přátelské utkání proti týmu HC Rowing. Chtěli jsme jim vrátit porážku z prosince, ale špatný
začátek utkání znovu rozhodl o osudu celého zápasu. Výsledek 10:2 byl pro nás až příliš krutý. Byli jsme schopni si
vytvořit dostatek střeleckých příležitostí, ale jejich řešení bylo nedůrazné a nepřesné.

V návaznosti na zápas jsme se v nedělním tréninku zaměřili na střelbu a řešení herních situaci v blízkosti brankoviště.
Na hráčích už byla znatelná velká únava, ale
přesto všichni trénink dokončili bez jakékoliv
úlevy.
Přátelský zápas: CZE - HC ROWING 2:10

21. - 23. února 2020
Třídenní soustředění reprezentace – Brno
Hodnocení trenéra Petra Dostála:
Ve dnech 21. až 23. února 2020 se uskutečnilo v pořadí druhé soustředění v kalendářním roce 2020. Tentokrát se
reprezentační výběr sešel ke třem tréninkovým jednotkám a jednomu zápase na zimním stadionu v Brně. Místní
prostředí jsme si v rámci soustředění otestovali před chystajícím se mistrovství Evropy. Soustředění se zúčastnilo 19
bruslařů a 4 brankáři. Z pevných členů reprezentační sestavy chyběl ze zdravotních důvodů pouze Milan Novotný.
Ve večerní páteční tréninkové jednotce jsme se zaměřili na střelbu. Drilovali jsme rychlé zpracování kotouče a střelbu
ihned po jeho převzetí. Dále jsme se zabývali řešením herních situací v předbrankovém prostoru a neustálým
sledováním kotouče. Po celou délku tréninku jsme byli schopni udržet vysoké tempo cvičení a solidní kvalitu
provedení.
V sobotní dopolední tréninkové jednotce jsem již hráče rozdělil do formací a připravovali jsme se na večerní zápas.
Osvojovali jsme si založení útoku z obranného pásma a řešení herní situace 3 na 2. První formace věnovala část
tréninkové jednotky nácviku přesilové hry.
Večer jsme sehráli přátelský zápas s maďarským reprezentačním týmem neslyšících. Na soupeře jsme vlétli a
jednoznačně ho přehráli, přestříleli a přebruslil. Naše velké nasazení a vyšší individuální kvalita se projevily na
konečném skóre 17:1.
Soustředění jsme zakončili v neděli dopoledne intenzivním tréninkem. Přes značnou únavu všech hráčů jsme znovu
odvedli velmi dobrou práci. Soustředění bylo do kvality tréninků a nasazení hráčů jedno z nejlepších, které jsem u
reprezentace absolvoval. Na většině je vidět výkonnostní růst. Hráči při hře mnohem lépe spolupracují. Pomalu se
krystalizuje složení jednotlivých formací pro mistrovství Evropy.
Přátelský zápas s reprezentací Maďarska – příprava na ME 2020
Konečný výsledek 17:1

13. – 15.3.
2020
Třídenní
soustředění
reprezentace
– Brno ->
zrušeno kvůli
vládním
opatřením, které byly stanoveny v souvislosti s pandemií
5. – 12.4. 2020
MISTROVSTVÍ EVROPY 2020 - Brno -> zrušeno kvůli vládním opatřením, které byly stanoveny v souvislosti s
pandemií, bylo přeloženo na říjen – listopad 2020.

30.4. - 2.5. 2020
Mezinárodní turnaj fanoušků – Brno -> zrušeno kvůli vládním opatřením, které byly stanoveny v souvislosti s
pandemií
19. července 2020
Jednodenní soustředění – Brno
Hodnocení trenéra Jana Kulhánka: V červenci 19. proběhlo jednodenní soustředění v Brně. Bylo po delší době, takže
jsme byli všichni netěšeni včetně mě. Byl jsem zvědavý na to, jak budou kluci na ledě po delší době vypadat. Mé
očekávání nebyla moc vysoká, ale kluci mě velmi příjemně překvapili. I když byla dlouhá pauza, tak to na ledě
vypadalo jako když by žádná nebyla. Byli disciplinovaní, viděl jsem u každého chuť trénovat a pracovat na sobě. Měli
jsme dvě tréninkové jednotky. Dopoledne jsme věnovali spíše bruslení a odpoledne práci s kotoučem a střelbu.
Chtěl bych kluky moc pochválit, jak zodpovědně se k tomu postavili
a budu se těšit na další soustředění.

25. – 27. září 2020
Třídenní soustředění reprezentace – Pardubice
Hodnocení trenéra Petra Dostála:
Ve dnech 25. až 29. září 2020 se v Pardubicích uskutečnilo další
soustředění České hokejové reprezentace neslyšících. Místní zimní
stadion jsme si původně vybrali za účelem testování prostředí před
blížícím se ME. Vinou pandemie virové choroby covid-19 však muselo být plánované ME zrušeno. Další výraznou ranou
pro motivaci hráčů a celého realizačního týmu bylo zrušení MS v roce 2021 v Kanadě. Po těchto zprávách jsem měl
obavy, jestli hráči budou chtít pokračovat v nastolené práci a na soustředění se sejdeme v dostatečném počtu.
Nakonec se většina hráčů soustředění zúčastnila a odvedla velmi dobrou práci.
Tým však nebyl kompletní. Doplnili jsme ho o 3 nováčky a vrhli se do práce. Všechny 3 tréninkové jednotky jsme
zaměřili na rozvoj individuálních dovedností. Největší důraz jsme kladli na zlepšení pohybu (bruslení), střelby, vedení

kotouče, orientace na malém prostoru, přesnosti při kombinaci v pohybu a důrazu v prostoru před bránou. Hráči
trénovali velmi dobře, s velkou chutí, v solidním tempu a nasazení. Nově jsme do tréninku brankářů zapojili video
rozbor techniky zákroků a způsobů řešení herních situací.
V sobotu večer jsme sehráli přátelský zápas s týmem Diablos Jaroměř. Celé utkání bylo herně i brankově velmi
vyrovnané. Soupeřům jsme se vyrovnali bruslařky. Rezervy v naší technice jsme nahradili vyšším nasazením a
výborným výkonem všech 3 brankářů. Na naše poměry jsme byli i produktivní, a tak jsme utkání dovedli do vítězného
konce s výsledkem 7:6.
Vzhledem k horšící se pandemické situaci doufám, že soustředění nebylo na dlouhou dobu poslední.
Přátelský zápas: Česká republika - Diablos Jaroměř 7:6 (3:3, 2:1, 2:2)

Výroční zpráva STK v orientačním běhu za rok 2020
Hodnocení - 29. ročník Velké ceny města Brna
V plánu měl v termínu dubnu 2020 na akci, ale nařízení od vlády kvůli šíření koronavirusu. Po rozvolnění opatření se
konal v sobotu dne 27. června 2020 – 29. ročník Velké ceny města Brna jednotlivců mužů a žen v kuželkách v Brně, ve
čtyřdráhové kuželně Moravské Slávie. Zúčastnilo se 19 osob, z toho 16 mužů, 1 žena a 2 děti. 17 osob hodilo 120 hodů
a 2 děti hodily 60 hodů. Výsledky kuželkářského turnaje jsou uvedeny níže. Po akci jednotlivců hrálo poprvé v historii
nové disciplíny Sprint – nová pravidla 2 x 20hs v pavouku. Na soutěže sprintu postoupilo 8 osob od výsledky
jednotlivců. Výsledky Sprint jsou uvedeny níže. Po turnaji ředitel rozdal jednotlivcům poháry a sprintům finanční ceny.
Děkujeme všem účastníkům Velké ceny města Brna za jejich sportovní vystupování a těšíme se na shledanou v příštím
roce 2020 - jubilejní 30. ročník Velká cena města Brna.
zapsal – Jiří Bělohlávek
Výsledky jednotlivců - 120 hodů:
Jméno

Klub

Plné

Dorážka

Chyby

Celkem

1.

Findejs Milan

SKN Plzeň

344

174

5

518

2.

Sklenák Milan st.

SKN Brno

347

162

3

509

3.

Findejsová Lenka

SKN Brno

347

157

7

504

4.

Dvořák Petr

SKN Plzeň

336

165

6

501

5.

Cíla Josef

SKN Brno

343

148

9

491

6.

Bělohlávek Jiří

SKN Brno

358

133

16

491

7.

Bučko Štefan

NŠK 1922 Bratislava

323

157

4

484

8.

Kučera Milan

SKN Brno

330

139

10

469

9.

Koška Viliam

NŠK 1922 Bratislava

318

139

13

457

10.

Novák Miroslav

SKN Brno

323

126

17

449

11.

Pavelka Zdeněk

SKN Brno

312

133

14

445

12.

Pavlovič Josef

SKN Brno

299

108

13

407

13.

Jungmann Jiří

SKN Brno

289

109

22

398

14.

Buzek Jiří

SKN Brno

284

113

19

397

15.

Sokola Zdeněk

SKN Brno

248

94

23

342

16.

Čechman Josef

TJ Slovan Zlín

224

95

34

319

17.

Koníček Stanislav

TJ Slovan Zlín

240

70

43

310

Výsledky děti:
Jméno
1. Findejs Robin

2.

Findejsová
Dita

Klub

Plné Celkem

SKN Plzeň

60
hs

224

SKN Plzeň

30
hs

54

Hodnocení – M – ČR v kuželkách
V sobotu dne 29. srpna 2020 se konalo ve čtyřdráhové kuželně KK Moravské Slávie Brno Mistrovství ČR v kuželkách jednotlivcú
mužů a žen a sprint – 2 x 20hs v pavouku. Byl přítomen hlavní slyšící rozhodčí.
Na akcí se přihlásilo 16 osob, ale nakonec přijelo 12 mužů, 1 žena a 1 žák; 2 hráči se omluvili. Hrálo se 120 hodů u jednotlivců.
Mistrem ČR se stal Josef Cíla z SKN Brno s 583 body, druhé místo získal Milan Sklenák z SKN Brno s 527 bodů. Třetí místo získal
Milan Findejs z SKN Plzeň s 513 body
Na sprint v pavouku postoupilo 7 mužů a 1 žena. Rozhodčí pečlivě prostudoval na internetu pravidla sprint a všechny kuželkáře
před akci s nimi seznámil. Ve finále sprintu vyhrál domácí Milan Kučera z SKN Brno - porazil 2 : 0 Milana Findejsa z Plzně. Třetí
místo získal Josef Cíla z SKN Brno. Neslyšícím divákům se soutěž sprint líbila. Ve sprintu byly velmi zajímavé boje (remíza rozhodne
na tři hody – kdo vyhrál – měl štěstí a kdo prohrál – měl smůlu, ale je to sport).
Mladý Robin Findejs házel s koulí průměr 14 cm, 1,95 kg, protože má 14 let; za rok bude jako ostatní kuželkáři hrát s normální
koulí – průměr 16 cm a 2,85 kg.
Ředitel František Klofáč rozdal medaile a poháry.
Kuželkáři byli spokojeni s dobrou organizací a také se spoluprací s rozhodčím. Pochvalu zaslouží rozhodčí za dobré vysvětlení
pravidel sprint.
Výsledky M – ČR jsou uvedeny níže.

Výsledky jednotlivců - 120 hodů:
Jméno

Klub

Plné

Dorážka

Chyby

Celkem

1.

Cíla Josef

SKN Brno

391

192

4

583

2.

Sklenák Milan st.

SKN Brno

363

164

6

527

3.

Findejs Milan

SKN Plzeň

354

159

7

513

4.

Kučera Milan

SKN Brno

365

135

5

500

5.

Pavlovič Josef

SKN Brno

321

176

7

497

6.

Findejsová Lenka

SKN Brno

348

149

5

497

7.

Novák Miroslav

SKN Brno

335

161

16

496

8.

Jungmann Jiří

SKN Brno

299

166

12

464

9.

Bělohlávek Jiří

SKN Brno

336

122

13

458

10.

Dvořák Petr

SKN Plzeň

335

119

13

454

11.

Nejezchleb Miroslav

SKN Brno

320

110

24

430

12.

Buzek Jiří

SKN Brno

248

98

25

346

13.

Čechman Josef

TJ Slovan Zlín

249

88

33

337

14.

Findejs Robin

SKN Plzeň

235

101

35

336

HODNOCENÍ v Kuželkách
IV. ročník Plzeňský pohár v kuželkách v Plzni 30 Let od založení kuželek 1990–2020
V sobotu dne 5.9.2020 se konal IV. Ročník Plzeňský pohár jednotlivců mužů a žen.
Hrálo se v Plzni ve čtyř dráhové kuželně TJ Slavoj Plzeň.
Všichni přítomni v kuželně se podrobili měření teploty z důvodu COVID – 19. Vše bylo O. K.!!!
Zúčastnilo se 20 osob, z toho 10 mužů a 1 žena - 120 hs.
A také ex hráčů kuželek bylo přítomno 9 osob z toho 7 mužů a 2 ženy – 60 hs.
Ředitel turnaj rozdal jednotlivcům pohár a medaile na počest 30 let.
Medaile obdrželo všech 20 účastníků. Všichni hráči byli opravdu spokojení.
Děkujeme všem účastníkům a zase se těšíme na shledanou v příštím roce 2021.

Výsledek 120 HS

Výsledek 90 HS

Výroční zpráva STK v orientačním běhu za rok 2020
Termín mistrovství Evropy v orientačním běhu neslyšících byl vyhlášen na konec srpna, tak jsme se rozhodli uspořádat
MČR v OB neslyšících v klasice (long) a krátké (middle) hned na jaře, abychom mohli nominovat naše nejlepší sportovce
dle výkonnosti. V létě se pak měl konat MČR neslyšících ve sprintu. Na vánoční schůzi v roce 2019 jsme odhlasovali
zavedení nominačního bodování, které mělo být poprvé vyzkoušeno na Předjarním kotáru 2020 v polovině března,
kde se měla prověřit běžecká kondice všech závodníků.
Bohužel příchod koronaviru na začátku března všechny naše připravené plány zhatil. Kvůli vládnímu opatření Český
svaz orientačních sportů (ČSOS) rozhodl zrušit všechny oficiální závody až do června, takže jsme byli nuceni zrušit
všechna mistrovství ČR neslyšících. STK OB na základě toho rozhodla, že na ME neslyšících budou nominováni
závodníci na základě výsledků v roce 2019. U žen byli jmenováni Anna Formánková, Anna Pangrácová a Marie
Pangrácová, u mužů Josef Procházka, Jan Semerád a Marek Spilka.
Na konci května jsme taky byli nuceni zrušit 4denní soustředění v Belgii a dále bylo zrušeno mistrovství Evropy
neslyšících ve Švédsku kvůli nejistotě ohledně pandemie koronaviru.
V červnu se opatření začala uvolňovat a absolvovali jsme první společný závod Běhej s mapou ve Vrchbělé u Bělé pod
Bezdězem.
V červenci klub SK SKIVELO Olomouc ve spolupráci s STK OB připravilo devítidenní soustředění Hejkal o-camp u Nové
Města na Moravě, které se opravdu povedlo. O víkendech byly závody a přes pracovní týden mapové tréninky v lese
a různá cvičení. Jelikož byla účast závodníků vysoká, STK OB se rozhodla, že se to pojme jako 1. a 2. kolo Českého
poháru
neslyšících
mužů
a
žen.
První víkend 4.-5.7.2020 patřil mužům:

Druhý víkend 11.-12.7.2020 zase ženám:

Během prázdnin se naši závodníci zúčastnili věhlasných závodů jako jsou Rumcajsovy míle, Pískovce 2020 (A.
Formánková 1. místo, M. Pangrácová 3. místo absolutně v kategorii D21C), Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji, West
Cup apod.
V polovině července si smolně poranila koleno reprezentantka Anna Pangrácová, po klidové léčbě se stav vůbec
nezlepšoval a proto v polovině září absolvovala operaci kolena. Do konce roku měla nařízené rehabilitační cvičení a
zákaz běhání.
V září 12.9.2020 proběhlo dvoj mistrovství ČR ve sprintu a v krátké (middle) v Kroměříži a u Nové Dědiny poblíž
Otrokovic pod taktovkou SK Olympia Praha SPS. Opět byla výborná účast, pro nováčky jsme vytvořili i kategorii P
(příchozí). Kvůli kontaktu s pozitivní osobou na COVID-19 musela Anna Formánková zrušit svou účast na MČR.

V říjnu muselo STK OB kvůli vládnímu opatření přesunout MČR neslyšících v klasice, které se mělo konat v polovině
měsíce, na listopad. Místo toho jsme narychlo udělali další malé víkendové soustředění opět v Novém Městě na
Moravě, kde v sobotu dopoledne byl na programu 17 km přespolní běh a odpoledne mapový trénink. V neděli
dopoledne byl opět mapový trénink. Ženy se běhu nezúčastnily kvůli zranění, proto připravily sobotní odpolední
tréninkovou
OB
trať.
Výsledky přespolního běhu - Trailtour #42 Milovy (16,9 km, 540m převýšení):
1. Josef Procházka
1:44:40
2. Marek Spilka 1:44:50
3. Kamil Klíma
1:51:09
4. Jan Semerád 1:56:31
V listopadu se muselo kvůli pokračujícím opatřením úplně zrušit MČR neslyšících v klasice. Vzhledem k následkům
epidemie COVID-19 došlo k významnému snížení počtu závodů v letošní termínovce seriálu Český pohár neslyšících v
OB 2020. STK OB dne 27. 11. 2020 většinovým hlasováním na dálku rozhodla, že budou hodnoceny všechny 4 závody
a bude použito tzn. nominační bodování (body se udílí poměrově dle časové ztráty na vítěze).
Konečné pořadí ČPN 2020 – ženy (počet bodů)
1. Pangrácová Marie
SK Olympia Praha SPS
2. Pangrácová Anna
SK SKIVELO Olomouc
3. Hornová Lenka
SK SKIVELO Olomouc
4. Vaňková Martina
SK SKIVELO Olomouc
5. Formánková Anna
SK Olympia Praha SPS

400,00
221,57
218,85
098,99
000,00

Konečné pořadí ČPN 2020 – muži (počet bodů)
1. Procházka Josef
SK SKIVELO Olomouc
2. Semerád Jan
SK SKIVELO Olomouc
3. Klíma Kamil
SK Olympia Praha SPS
4. Spilka Marek
SK SKIVELO Olomouc
5. Červinka Mário
SKN Hradec Králové
6. Kubánek Adam
I. PSKN Praha
7. Zbožínek Petr
TJ Slovan Zlín

398,67
291,01
266,38
244,63
214,26
097,98
017,21

V prosinci byl opět naplánován tradiční Vánoční sprint a následně předvánoční závěrečná schůze STK OB v Hradci
Králové, ale v důsledku zhoršující situace bylo vše zrušeno. Poslední schůze STK OB proběhla 2. ledna 2021 formou
online videokonference, kde se rozhodlo o nominačních kritériích pro rok 2021 ohledně LDH 2021. Dále se upravily
povinnosti reprezentanta, z důvodu vládních opatření proti koronaviru ČSOS stále vyčkává se zveřejněním termínů
závodů na rok 2021 a byly přiděleny úkoly STK OB na rok 2021. Na konci schůze byla schválena výroční zpráva za rok
2020.
Zpráva o činnosti STK plavání
Konečná zpráva za rok 2020 bude zřejmě nejkratší za celá léta STK v plavání.
MČR v plavání se mělo konat 14. března v Brně. Pořadatelem byl klub SKN Brno. Jenže bohužel kvůli Covidu se to
zrušili na neurčito.
Další akcí mělo být ve spolupráci SK Handisport za finanční podpory MŠMT, Libereckého kraje, ve spolupráci s
ČSMPS, Gymnáziem Frýdlant, Ještědskou sportovní, ČSPS Praha a SKP Nisa, Libereckého kraje, XXX. ročníku MČR
v plavání (23 - 24.10.2020) ), který se se přes veškerou snahu nepodaří uskutečnit.

Zpráva o činnosti STK šachy – ČSNS za rok 2020
Mistrovství České republiky v šachu rapid se konalo 19. září 2020 v Brně.
Pořadatelem se stal SKN Brno. Zúčastnilo se celkem 10 šachistů z toho 1 žena. Počet závodníků z jednotlivých klubů –
SKN Brno – 7, I.PSKN Praha – 2 a SSK Vítkovice – 1.
Mistrem ČR se stal Milan Orság z I.PSKN.
Mistrovství České republiky v bleskovém šachu se mělo konat 17.
října 2020 v Českých Budějovicích. Vzhledem k nouzovému opatření
kvůli koronaviru se nekonalo.
Náš reprezentant Milan Orság se zúčastnil Mezinárodního
mistrovství Slovenska mužů a žen 2020 – ŠARIŠ OPEN, který se
uskutečnil ve dnech 7. – 15. srpna 2020 na Slovensku v Drienci.
Celkem se účastnilo 106 šachistů. Hrálo se švýcarským systémem na
9. kol 90 minut s přídavkem 30 sekund.
V posledním zápase Orság prohrál proti maďarskému soupeři Attilovi
Szebovi. Mistrem mezinárodního turnaje se stal maďarský šachista
Attila Szebe. Milan Orság se umístil na 6. místě celkového žebříku se
ziskem 6,5 bodů (5 výher, 3 remízy a 1 prohra).
Oficiální webová stránka: https://www.sarisopen.eu/
Také se zúčastnil Mistrovství ČR v šachu mužů v Plzni, které
je součástí šachového festivalu Plzeň. Konalo se ve dnech 23.
– 31. 8. 2020. Zúčastnilo se 76 šachistů. Festival se hraje
v reprezentačních sálech „SECESE“ Plzeňského prazdroje.
Mistrovství ČR mužů se hrálo na 9 kol švýcarským systémem
tempem 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce + přídavek
30 sekund na tah od začátku partie (denně jedno kolo),
pořadatelem byl Šachový klub 64 Plzeň.
Nejvýše nasazeným hráčem mistrovství byl obhájce titulu
mistra ČR z loňského roku velmistr David Navara, svoji účast
potvrdili také další čeští reprezentanti velmistři Viktor
Láznička, Jiří Štoček, Peter Michalík, Vlastimil Babula či 23
hráč světového juniorského žebříčku Thai Dai Van Nguyen.
Ve startovní listině byla také řada mladých talentovaných hráčů, mj. také světová jednička mezi desetiletými Václav
Finěk. Mistrem ČR se stal David Navara. Milan Orság se umístil na 6. místě s 6,5 body (6 výher, 1 remíza a 2 prohry).
Oficiální webová stránka: https://www.sachovyfestivalplzen.cz/
Milan Orság jako jediný reprezentant se zúčastnil online prvního Mistrovství světa v bleskovém šachu neslyšících.
Pořadatelem byla šachová organizace neslyšících ICCD. Hrálo se přes www.lichess.org. Účastnilo se v kategorii A (nad
1800 ELO a výš) 64 účastníků. V prvních 6 kolech se Orságovi nezobrazila šachovnice, pokud ano, chyběla polovina
figurek. To se hraje opravdu hodně blbě. Považujeme trochu za zázrak, že se se umístil na 4. místě s 10,5 body ( 9
výher, 3 remízy, 3 prohry).

Zpráva o činnosti na rok 2020 - STK STOLNÍ TENIS ČSNS
Mistrovství ČR jednotlivců mužů, žen a mládeže 15. února 2020 v Brně
Mistrovství ČR družstev mužů, žen a mládeže 16. února 2020 v Brně

V sobotu 15. února 2020 se v Brně konalo Mistrovství
České republiky neslyšících jednotlivců mužů, žen a
mládeže ve stolním tenise. Pořadatelem byl klub SKN
Brno pod záštitou MŠMT (Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy). Celé mistrovství probíhalo ve
sportovní hale TTC Moravská Slavia Brno, z.s., ul.
Vojtova 12, kde byly k dispozici stoly Butterfly a hrálo
se plastovými míčky Donic. Celkem se přihlásilo 28
hráčů, z toho 21 mužů (včetně 2 chlapců z kategorie
mládež) a 7 žen (včetně 2 dívek z kategorie mládež).
Hráči pocházeli z 5 různých klubů: domácí SKN Brno,
SKN Plzeň, SK Olympia Praha SPS, I. PSKN Praha a TJ
Slovan Zlín. Turnaj byl zahájen proslovem Evy
Borovičkové v zastoupení za Radka Probošte a poté předsedkyně STK stolního tenisu Jitka Mazuchová vysvětlila, jakým
systémem se bude hrát. Byl u toho kvalifikovaný rozhodčí Pavel Halas (STK JmSST). Pak byla zahájena soutěž
jednotlivců, kde byly hráči rozlosováni do šesti skupin dle nasazovacího žebříčku. Ve skupinách se hrálo na tři vítězné
sety a z každé skupiny postupovali první dva hráči do vyřazovacího systému finálové pavouka PlayOff, který se hrál na
čtyři vítězné sety. Jenom v zápase o 5. místo se hrálo dle domluvy na 3 vítězné sety. Z každé skupiny postupovali třetí
a čtvrtí hráči do vyřazovacího systému pavouka útěchy PlayDown, který se hrál na tři vítězné sety. Utkání u mládeže
chlapců a dívek se hrálo na čtyři vítězné sety. Mistrem ČR za mládež dívky se stala Darina Hajíčková a druhá byla
Miriam Lipovská, obě ze SKN Brno. Mistrem ČR za mládež chlapci se stal Martin Benovič, druhý byl Samuel Wirth,
oba ze SK Olympia Praha SPS. Mistrem ČR mezi muži se stal osminásobný mistr Michal Kratochvíl ze SKN Plzeň, na
druhém místě si umístil Jaroslav Helus ze SKN Plzeň a na třetím místě se umístili Roman Šlechta a David Grym, oba
ze SK Olympia Praha SPS. Mistryní ČR u žen se stala po třiadvacáté mistryně Jitka Mazuchová ze SKN Brno, na druhém
místě se umístila nejmladší třináctiletá Darina Hajíčková ze SKN Brno a na třetím místě se umístila Soňa Iškovská z TJ
Slovan Zlín. Po ukončení soutěže bylo vyhlašování výsledků. Předávaly se medaile mládeži- chlapcům a dívkám, poháry
a diplomy ženám a mužům, kteří se umístili na 1. - 3. místě. Nejmladší účastnící dostali poháry za účast. Atmosféra
byla výborná. Bylo vidět, že hráči soutěžili s nadšením a s chutí. Byl to super den.
Ve druhém dni bylo přihlášeno 12 družstev (včetně 2 družstev žen a družstev mládeže - chlapci) ze tří různých klubů :
domácí SKN Brno A, B, C, D, E, SKN Plzeň A, B, C, D a SK Olympia Praha SPS A, B, C. Turnaj byl zahájen proslovem Evy
Borovičkové a poté předsedkyně STK stolního tenisu Jitka Mazuchová vysvětlila, jakým systémem se bude hrát. Byl u
toho kvalifikovaný rozhodčí Pavel Halas (STK JmSST). Pak byla zahájena soutěž družstev mužů, žen a mládeže, všichni
hráli společně. 12 družstev bylo rozděleno do dvou skupin. Hrálo se systémem tak, že každé družstvo ve skupině hrálo
s každým družstvem na dva vítězné zápasy. Nejprve se hrály dvě dvouhry a v případě nerozhodného stavu 1:1 pak
rozhodovala závěrečná čtyřhra. Z každé skupiny postoupily první 2 družstva dále do finálového pavouka PlayOff o
konečné 1-4. místo. Další týmy ze 3. a 4. míst se utkaly s týmy z druhé skuiny o 5.-8. místo a stejným způsobem se

odehrálo i u týmů u 5. a 6. místa z obou skupin o 9.-12. místo O 7. místo hráli družstva SKN Brno (K. Brandejský, R.
Helcel) s SKN Brno (ženy - J. Mazuchová, D. Hajíčková), nakonec se z časových důvodů nehrály obě dvouhry, ale jen
čtyřhra. Z 1. místa se radovalo družstvo SKN Plzeň „A“ (Jaroslav Helus a Michal Kratochvíl), 2. místo obsadilo družstvo
SK Olympia Praha „A“ (David Grym a Roman Šlechta), na 3. místě družstev se umístil SKN Plzeň „B“(Zdeněk Bureš a
Ivo Mimra) a na čtvrtém místě družstev SKN Brno „A“ (Ľubomír Gašparovič a Petr Racek). Po ukončení soutěže bylo
vyhlašování výsledků. Předávaly se poháry a diplomy těm, kteří se umístili na 1. - 4. místě. Vítězné družstvo dostalo
velký putovní pohár. Celkové mistrovství se nám povedlo a věřím, že soutěžící odcházeli spokojeni.

Účastníci na MČR neslyšících družstev a jednotlivců mužů, žen a mládež chlapci i dívky

14. března 2020 – Plzeňský pohár v Plzni - odloženo kvůli COVID
4. dubna 2020 – Brněnský pohár v Brně – zrušeno kvůli COVID
8. – 9. května 2020 – Mezinárodní turnaj v Plzni – odloženo na rok 2021 kvůli COVID
30. – 31. května 2020 – Mezinárodní turnaj v Bruselu v Belgii – zrušeno kvůli COVID
20. - 27.června 2020 - MS v Badenu v Rakousku – zrušeno kvůli COVID
V sobotu 12. září 2020 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. Původní termín byl 14. března 2020, ale z důvodů
epidemiologické situace se turnaj nemohl uskutečnit. Celkem se stolního tenisu zúčastnilo 9 neslyšících mužů a 2
neslyšící ženy. Slyšících mužů bylo 16 a 1 žena. Čtyřhry muži i ženy byly zrušené kvůli koronaviru. Hrálo se od 9:00
hodin do 16.30 hodin. Muži hráli společně s ženami. Hráli společně dohromady, slyšící i neslyšící hráči. 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. Třetí místa z každých skupin hrály PlayOff útěchy, kde dále hráli
vyřazovacím způsobem na tři vítězné sety. Slyšící i neslyšící ženy hrály jednu skupinu s každou na tři vítězné sety.
Neslyšící muži i ženy společně hráli v 2 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 poté se hrálo o 5. místo, o 7. místo a o 9.
místo na tři vítězné sety. Vítězem slyšících se stal Milan Obertík z TJ Sokol Bor, na druhém místě se umístil Pavel Říšský

z TJ Sokol Břasy a na třetím místě stanuli společně Petr Hofmam z TJ Sokol Plzeň V. a Jakub Habl z TJ Sokol Kralovice.
Jediný neslyšící hráč Petr Šindler z SK Olympia Prahy postoupil ze skupin do druhé fáze (vylučovací systém PlayOff) a
ostatní neslyšící byli vyřazení už ve skupinách a hráli PlayOff útěchy. Vítězkou slyšících se stala Aneta Matoušová z TJ
Hrádek, na druhé místě se umístila Jitka Mazuchová ze SKN Brno a na třetí místě se umístila nejmladší hráčka Darina
Hajíčková ze SKN Brno. Vítězem neslyšících se stal Jaroslav Helus z SKN Plzeň, na druhém místě se umístil Pavel Pešek
z SKN Plzeň a na třetím místě stanuli společně Zdeněk Bureš ze SKN Plzeň a David Grym z SK Olympia Praha.
21. listopadu 2020 – Pražský pohár v Praze - zrušeno kvůli COVID

Zpráva o činnosti STK tenisu

V roce 2020 se nikde nekonala MS, ME a ani 2. ročník MČR OPEN.
V tomto roce se mělo konat ME v Německu v Hamburku. Kvůli situaci světové pandemie Německo pořadatelství vzdalo.
Pořadatelství pak převzalo Řecko. Místo a termín konání se posunul na rok 2021.
V říjnu 2020 se mělo konat 2. ročník halové mistrovství české republiky open. Bohužel v ten termín vláda nařídila
nouzový stav. Tak se termín mistrovství neustále posouvalo až na prosinec a bohužel nakonec se to muselo posunout
na další rok 2021.
Co se týče českých reprezentantů, tak se na jejich aktivity zápasů se slyšícími můžete podívat na www.cztenis.cz.
Upozornění, pokud se koukáte na profily hráčů musíte do kolonky vybrat sezonu rok 2019/2020 a pak ještě kliknout
zobrazit. Pak stránka ukáže výsledky turnajů, na kterém se čeští reprezentanti podíleli.
Jaroslav Šmédek: http://www.cztenis.cz/hrac/1014951
Kateřina Blaščíková: http://www.cztenis.cz/hrac/1032517
Zpráva o činnosti STK volejbalu a beachvolejbalu

Dne 1. února 2020 se v Brně konalo 1. kolo MČR v šestkovém
volejbale. Pořádal jej klub SKN Brno a zúčastnily se 4 družstva žen a
4 družstva mužů. V ženské kategorii hráčky SK Olympia Praha SPS
vyhrály všechny zápasy a umístily se na 1. místě, na 2. místě se
umístil tým z SKN Plzeň, třetí místo bral SK SKIVELO Olomouc neslyš.
a na 4. místě se umístily ženy z SKN Brno. V mužské kategorii se na
1. místě umístili hráči z SKN Brno, na 2. místě skončili muži z SK
Olympia Praha SPS a na 3.místě se umístil klub z TJ Slovan neslyš.
Zlín a 4. místo bral tým z SKN Plzeň.
Naši mladí sluchově postižení volejbalisté převážně z SK Olympia
Praha SPS též nezaháleli a pokud to vládní opatření ještě povolovala,
stihli se zúčastnit pár beach volejbalových turnajů – pohárů mezi
juniory i dospělými i zápasů v šestkovém volejbalu mezi slyšícími. Např. Jan Žídek (18 let) se zcela věnuje beach volejbalu
pod dohledem trenéra Michala Bízy na Praze 10 – areál Hamr. Kromě beachvolejbalu se přes zimu z větší části věnoval
kondiční přípravě pod dohledem Jindřicha Čandy. Šimon Bambas (18 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 spolu s Janem Žídkem ml. účastnil pár tréninků na Hamru a beach volejbalových soustředění
v Praze a Pelhřimově, absolvovali i beachové turnaje spolu. Dále Anna Pavlovová (21 let) trénuje beach volejbal a věnuje
se kondiční přípravě. Šimon Skopový (22 let) hraje šestkový volejbal v Praze a pravidelně trénuje mezi slyšícími beach
volejbal spolu s Janem Žídkem starším v beachklubu Pankrác.

Nadále podporujem nové mladé hráčky, které též trénují
mezi zdravými volejbalisty – jedna trénuje a hraje v Třinci
Tereza Hojdyszová (15 let) a druhá ve Zlínském kraji –
Karolína Petřeková (13 let).
Naši neslyšící junioři Jan Žídek mladší a Šimon Bambas
(oba 18 let) se neztratili mezi slyšícími, kde sklízeli
úspěchy, stáli i na bednách např. U brněnské Olympie,
kde proběhl Český pohár juniorů v polovině července
roku 2020.
Neslyšící reprezentanti beach volejbalu Jan Žídek a
Šimon Skopový se 15.8. 2020 zúčastnili turnaje ABV Tour
AMATEUR 1, který se konal v rakouském Badenu. Jan
Žídek s Šimonem Skopovým nastoupili do prvního zápasu
proti mužům Sauer Lukas – Thurner Lukas. První zápas
vyhráli 2:0 (17:15 a 15:12). Další zápas hráli proti mužům Janotta Tobias Michael – Ofner Tobias, který prohráli 0:2
(13:15 a 16:18). Třetí zápas se hrál proti Koizar Daniel – Chmelina Julian, který naši vyhráli 2:1 (8:15, 15:9 a 15:11).
Čtvrtý zápas hráli proti Altobaishi Haman – Steinlechner Mark a prohráli 0:2 (12:15 a 16:18). Na turnaji se tak umístili
na 13. místě z 24 dvojic. Dále stihli ještě další turnaj v zahraničí mezi slyšícími a to ve Vídni koncem léta roku 2020, kde
Jan Žídek spolu se Šimonem Skopovým se umístili na děleném 17.místě z 22 párů. Hrálo se systémem na 2 vítězné sety
do 15 bodů, pokud byla remíza, hrál se tie-break do 15 bodů. Hrálo se na 2 prohry (2 KO). Všechny zápasy hráli dost
vyrovnaně a bylo obtížné v této těžké konkurenci se dostat do 1.poloviny zúčastněných párů. Ženský pár Ivana
Votípková a Oldřiška Žídková se též zúčastnily turnaje ve Vídni spolu s klukama a skončily na děleném 9. místě z 14
párů, byl to jejich 1. turnaj v zahraničí mezi slyšícími, přesto byly spokojené, neboť hrály proti nasazeným hráčkám,
které již měly nějaké body nasbírané a naše holky nastoupily s 0 body.
Dne 12. září 2020 se konalo Open MČR v beachvolejbalu neslyšících mužů a žen v pražském areálu Hamr Záběhlice.
Zúčastnilo se celkem 5 párů žen a 4 páry mužů.
Konečné umístění v kategorii žen:
1. Oldřiška Žídková a Tereza Hojdyszová (obě z SK Olympia Praha SPS)
2. Ivana Votípková a Kateřina Šmídová (obě z SK Olympia Praha SPS)
3. Anna Pavlovová a Marie Vintrová (obě z SK Olympia Praha SPS)
4. Veronika Bočková a Pavlína Spilková (obě z SK Olympia Praha SPS)
5. Aneta Černohorská a Sabina Půtová (obě z SK Olympia Praha SPS)
Konečné umístění v kategorii mužů:
1. Jan Žídek junior a Šimon Bambas (oba z SK Olympia Praha SPS)
2. Václav Boček a Zdeněk Kresa (oba z SK Olympia Praha SPS)
3. Jan Žídek st. a Tonda Hudi (oba z SK Olympia Praha SPS)
4. Šimon Skopový (SK Olympia Praha SPS) a Radim Hartoš (SK Ostrava Vítkovice)
Dne 26. září 2020 se uskutečnilo MČR neslyšících v šestkovém volejbalu mužů a žen v Praze 10 – Hostivaři, které pořádal
klub SK Olympia Praha SPS. Zúčastnily se jej 3 týmy žen a 2 týmy mužů, přičemž z obou kategorií vzešel stejný mistr –
SK Olympia Praha SPS. Na 2. místě se u žen umístil tým z SKN Plzeň a na 3. místě družstvo z SK SKIVELO Olomouc. U
mužů na 2.místě skončil tým z TJ Slovan neslyš. Zlín. Jelikož se jednalo o 2. kolo dvoukolového MČR, byly oznámena i
celková pořadí, přičemž mužský i ženský tým z SK Olympia Praha SPS obhájil mistrovský titul z minulého roku. Na 2.
místě u žen skončil tým z SKN Plzeň, u mužů TJ Slovan neslyš.Zlín, 3. místo u žen bral SK SKIVELO Olomouc, u mužů SKN
Brno a na 4.místě u žen skončil tým z SKN Brno, u mužů SKN Plzeň.
Rok 2020 byl kvůli covidu v mnoha věcech specifický – nemohli jsme se zúčastnit DVCL, a i obě MČR se uskutečnila jen
díky tomu, že se termínově vešla do malého časového okénka roku, kdy bylo povoleno sportovat a pořádat soutěže, i

když za zvýšených hygienických opatření. Kvůli covidu se zároveň nepořádaly ani republikové volejbalové soutěže,
kterých se naši hráči běžně účastnili spolu se svými slyšícími spoluhráči.
Na druhou stranu se také podařilo uskutečnit několik soustředění. Jednalo se převážně o letní soustředění jak
reprezentace plážových volejbalistů, tak i mírně pokročilých a začátečníků. Také se uskutečnilo jedno soustředění
šestkového volejbalu. Pro soustředění byly využity areály Domyno Praha, Beachwell Pelhřimov i Sportovní centrum
Hostivař.
Za STK volejbal a beachvolejbal zpracovaly Anna Pavlovová a Oldřiška Žídková

Zpráva o činnosti STK badmintonu rok 2020
V roce 2020 došlo ke změně vedení STK badmintonu, kdy tehdejší předseda Lukáš Hošek se stal členem a jeho pozici
převzala Jana Havlová.
Mezinárodní turnaj na Ukrajině
Začátkem roku 2020 jsme přijali pozvání ukrajinského národního týmu k účasti na jejich mezinárodním turnaji (pouze
deblové a mixové dvojice) konaného dne 25. 1. 2020. Za Českou republiku jely reprezentovat Jana Havlová (SKN
Hradec Králové) a Julia Hejnová (BSKN Č). Den před odjezdem Janu postihla střevní viróza, která se jí držela po celou
dobu pobytu na Ukrajině. Ve skupině je čekaly tři ukrajinské páry. Jeden pár porazily s přehledem, druhý pár
porazily až ve třetím setu v nastavení, kdy prohrávaly 11:17 a 18:20, aby to pak otočily na 22:20. Třetí zápas ve
skupině byl proti bronzovým medailistkám z ME na Slovensku, zde prohrály 18:21 ve třetím setu. S těmito výsledky
postoupily ze skupiny do play-off, kdy prohrály 18:21, 18:21 proti ukrajinskému páru, který celý turnaj vyhrál. Z
turnaje si tak odvezly krásné 3. místo, což je ohromný úspěch, když se vezme v potaz zdravotní indispozice Jany.
Badmintonové soustředění pro děti a mládež
Ve dnech 18. až 20. září 2020 proběhlo historicky první badmintonové soustředění pro děti a mládež se sluchovým
postižením prostorách Sportcentra Kuklenská v Brně. Soustředění vedla Jana Havlová a její reprezentační trenér
Marek Matula a zúčastnilo se ho celkem 8 dětí z různých koutů republiky ve věku od 9 do 14 let. Pátek byl věnován
vyprávění o badmintonu, o pravidlech badmintonu, spojený s fyzickou přípravou. Sobota byla věnována základům
badmintonu. Na konci dne pak byl vidět posun u dětí. V neděli si děti mohly nově naučené údery vyzkoušet na turnaji.
Nejlepší hráčkou byla vyhlášena Vanessa Pražáková z Českého Krumlova, následoval ji její bratr Dennis Pražák a třetí
byla Nela Šudřichová z Olomouce. Všechny děti obdržely odměnu v podobě nových dresů, sladkostí a diplomů.
Badmintonové soustředění mělo úspěch a těšíme se na další ročníky!
Zrušené MČR v badmintonu
Mistrovství České republiky se mělo původně konat v Hradci Králové dne 24. října 2020. Z důvodu koronavirových
opatření došlo k přesunutí mistrovství na 12. prosince 2020, aby byl následně zrušen.
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