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Úvod
Milé kolegyně, kolegové, dámy a pánové, další rok 2021 je za námi, zde máte k dispozici ročenku, kterou shrnul
člen výkonného výboru pan Jaroslav Milich, na základě shrnutí aktivit roku 2021 ze zaslaných matriálů sekcí ČSNS.
Krátce k roku 2021- Covidová situace tohoto roku byla turbulentní, počátkem roku lockdown a nebylo možno ani
trénovat ani nikde provozovat sport. Navíc náš svaz, reprezentanti i kluby neslyšících sportovců obdrželi z NSA
poskytnutí finančních prostředků na činnost až pozdě, např. reprezentanti 21.5. a na činnost dostal ČSNS až
29.7.2021 (kluby samy ví, kdy dostaly).
Z toho důvodu byly sportovní aktivity neslyšících sportovců směrovány víceméně na 2 pololetí roku 2021, kdy již se
však znovu rozjela zase další vlna covidové pandemie.
Přesto jsme přes vnější potíže v rámci možností zvládli zorganizovat docela hodně domácích sportovních akcí.
K situaci v ČPV, zjara se VG ČPV shodlo (po schválení ze strany IPC) na přejmenování ČPDV-Český paralympijský a
deaflympijský výbor. Během jara však najednou IPC rozhodl o změně svého rozhodnutí a pro nás by nadále zůstalo
pouze přidružené členství v ČPV bez hlasovacích práv. Proto se svolalo mimořádné online zasedání ČSNS, kde se
schválil další následující postup ČSNS ve vztahu k ČPV.
Dne 4.12.2021 se konala VH ČPV kde za ČSNS oficiálně p. Žídek oznámil, že ČSNS jako jeden za zakládajících Svazů
ČPV byl přinucen vystoupit z ČPV.
Nyní k mezinárodním akcím
V plánu akcí bylo uspořádání ME v ledním hokeji neslyšících - kvůli pandemii Covid se muselo ME přesunout na jiný
termín, ale zase čáru přes úsilí v druhém termínu provedla další vlna pandemie.
První ME v roce 2021 bylo v březnu v Turecku-jediný cyklista Pastrnek byl přítomen, pak ME tenisu v červnu na
Krétě přineslo našim sportovcům krásná umístění a titul mistra Evropy pro Šmédka, následně v srpnu MS v atletice.
Atleti v Polsku uspěli - máte to níže ve zprávě STK atletiky.
Zároveň bylo v tomto měsíci i MS beachvolejbalu v Polsku, avšak systémem losováním, došlo v pavouku
k rozhodujícímu utkání o postup do 1/4finále mezi CZE 1 a CZE 2, kdy po velkém boji vyhráli “mladí junioři “ nad
„muži“, mladí pak následně získali na MS 3.místo mezi muži a historicky první medaili v beachvolejbalu pro ČR.
Další MS ve volejbalu žen v říjnu -Itálie - české ženy se umístily na 5.místě.
Koncem roku, bylo v listopadu ME curlingu v Polsku, ale den před odletem v naší výpravě se objevil pozitivní Covid.
Sekretariát ČSNS vynaložil velké úsilí a museli jsme odříci účast, naštěstí bez finanční sankce.
V červenci bylo mimořádné zasedání EDSO v Římě v sídle Italského svazu neslyšících sportovců (účast Panský),
zasedání formou online- schválení generálního sekretáře EDSO a zúžení počtu členů výboru v následujících volbách.
V průběhu roku ICSD rozhodla o přesunu LDH z prosince 2021 na rok 2022, s tím, že mimořádný kongres ICSD
rozhodne o termínu a místě konání v Brazílii.
Koncem listopadu odcestoval Jiří Kolíska na mimořádný kongres ICSD v Lausanne-kde bylo rozhodnuto o místu
konání LDH. Po rozhodnutí kongresu se krátce poté vypravili p. Žídek s p. Milichem do brazilského Caxias do Sul a
osobně zařídili na místě potřebné náležitosti. Po obhlídce možností byl vybrán oficiální hotel a uhrazena 1.platba
hotelu pro českou výpravu. V prosinci, po kongresu ICSD též byl vybrán dodavatel (Alpine Pro) pro oblečení české
výpravy. Tím byla vyčerpána dotace NSA k 1.fázi pro zabezpečení účasti výpravy ČR na LDH.
Panský Ota, prezident ČSNS

STK atletiky ČSNS
MČR v atletice 18.9. 2021 – Brno
V sobotu 18. září 2021 se uskutečnilo 39. mistrovství ČR neslyšících v atletice na stadionu VUT Brno Pod
Palackého vrchem v Brně. Pořadatelem byl SKN Brno v úzké spolupráci s VUT Brno.
Přihlásilo se celkem 20 závodníků z toho 4 ženy. Na poslední chvíli se 4 závodníci omluvili pro nemoc
– 2 z SSK Vítkovice, 1 z TJ Slovan Zlín a 1 ze SKIVELO Olomouc.
Zúčastnilo se celkem 16 závodníků z celé republiky. Během konání MČR nám pomáhali 3 rozhodčí,
2 časoměřiči, 3 pomocníci, člen pořadatelské služby a správce stadionu.
Časový rozpis byl dodržován.
Počet závodníků z jednotlivých klubů: SKN Hradec Králové - 1, I.PSKN Praha - 1, SK Olympia Praha SPS - 3,
SSK Vítkovice - 2, SK SKIVELO Olomouc - 4, TJ Slovan nesl. Zlín - 1, BSKN Č. Budějovice - 4
Nejlepší tři závodníci v jednotlivých disciplínách dostali diplom, medaili a poháry.
Nejlepší atleti MČR byli: Oliver Punge a Petr Kudrnovský.
Výsledky jsou na internetu:
http://www.csns-atletika.wz.cz/vysledky/2021/mcr2021.pdf
http://www.sknbrno.net/
Foto: https://photosknbrno.rajce.idnes.cz/39._Mistrovstvi_Ceske_republiky_v_atletice_neslysicich_2021/
Touto cestou děkujeme za podporu ze strany NSA a vedení VUT Brno, že nám umožnili, aby se tato akce
konala na stadionu.
Děkujeme všem závodníkům a jejich vedoucím za účast, zájem o atletiku a přejeme jim, aby v této činnosti
vydrželi co nejdéle. Těšíme se na setkání v příštím roce v Olomouci.

MS v atletice 23. – 28.8. 2021 – Lublin / Polsko
Celkem účasti: 35 států
Celkem účasti: 7 atleti
ČR získání medaili: 1
Od 23. – 28. srpna 2021 se v polském městě Lublin konalo 4. mistrovství světa neslyšících v atletice.
Zúčastnilo se ho celkem 260 atletů z 35 zemí. Českou republiku reprezentovalo 7 atletů( Korgerová,
Matoušková, Stanovský, Čížek, Juříček, Nosek, Punge). Doprovázeli jevedoucí výpravy Roman Kaut a
trenéři reprezentace ČR Lukáš Hošek a Pavel Krejča.
Pondělí 23.8.
První den, byl z pohledu českého týmu úspěšný.
Dopoledne mladý 18letý atlet Oliver Punge doběhl na 8. místě ve druhém rozběhu 4:33,09. S tímto časem
nepostoupil do finále a skončil celkově na 13. místě.
V odpoledním programu nastoupili další dva naši sportovci, kteří se museli poprat s lijákem. V oštěpu, který
musel být několikrát přerušen, náš atlet Jakub Nosek prvním pokusem hodil nejdále za 56,48m a skončil na
5. místě.
V posledním běžeckém závodě tohoto dne na 10 000 m, kde déšť postupně přecházel do lijáku, závodil
Michal Stanovský a po stíhacím běhu doběhl na 6. místě s novým českým rekordem neslyšících za 32:08,12.
Michal Stanovský:
První závod na MS neslyšících 2021 se povedl. Počasí moc nepřálo, od mírného deště přešlo na úplný liják. Po
rozumném začátku, kdy jsem 6 závodníků nechal utéct, jsem po 2 km začal zvyšovat tempo a stíhal skupinu.
Jeden Polský závodník na 6. místě byl přede mnou o cca 200 m. Až na 8 km jsem ho doběhl a poté jsem si
pohlídal 6. místo. Závodník RCSD (Rusko) byl už trošku dál a já si šetřil síly na středeční 5000 m.
Byl to můj premiérový závod na dráze na 10 000 m. Čas: 32:08,12 - český rekord neslyšících a ode dneška držím
už všechny rekordy od 5000 m až po maraton. Dnešním závodem jsem se kvalifikoval na Deaflympijské hry 2022
v Brazílií.
Úterý 24.8.
Druhý den závodů byl bez české účasti.
Středa 25.8.
V prvním rozběhu na 800 m nastoupil náš závodník Oliver Punge a doběhl na 6. místě v novém osobním
rekordu 2:05,26. Celkově skončil na 12. místě. Odpoledne nastoupila na 400 m překážek Kateřina
Korgerová a po vleklém zranění se kterým se trápilacelou sezónu skončila na 5. místě s časem 74,90.
Erikovi Čížkovi odložili závod v hodu kladivem na zítřejší den z důvodu bezpečnosti ostatních atletů.
V 18 hodin nastoupili na běh 5000 m Daniel Juříček a Michal Stanovský. Daniel skončil na 13. místě s časem
17:33,59 a Michal po strhujícím finiši s Nizozemcem doběhl na 6. místě v čase 15:20,89. Jen těsně mu chybělo
k vlastnímu rekordu.
Čtvrtek 26.8.
Počasí bylo chladné a deštivé. Dopoledne nastoupila do druhého běhu 100 m překážek Kateřina Korgerová, která
už s vědomím jistéhopostupu do finále dobíhala volněji. Ve 12 hodin nastoupil v hodu kladivem Erik Čížek a
skončil 6. s výkonem 41.40.
Odpoledne nastoupila na svůj 200 m rozběh Kateřina Korgerová. V tomto rozběhu bohužel už nepostoupila
do finále a skončila celkově 17. s časem 31.56.
Pátek 27.8.
Dnes je předposlední den MS a zároveň poslední den s českou účastí.

DNES TO CINKLO
V hodu diskem a výkonem 47.29 se stala mistryní světa Lenka Matoušková . Všechny zapsané pokusy jí
stačily na vítězství.
Dnes běžela taky finále 100 m překážek Kateřina Korgerová, které nevyšel přechod druhé překážky a po
snaze dotáhnout se na soupeřky skončila na 7. místě v čase 18.18.
Lenka Matoušková:
Až dnes ráno mi docvaklo, že máme kompletní sbírku medailí:
2017 – Deaflympiáda ZLATO a deafylmpijský
rekord 2019 - mistrovství Evropy ZLATO
2021 - mistrovství světa
ZLATO Je to supr pocit.
Velké poděkování patří všem, kteří mě na cestě za zlatými medaili doprovázeli.
Obrovský dík patří trenérovi panu Šilhavému, který i přes nepříznivé podmínky v covidovém období a
zdravotními komplikacemi v 73letech, mi vždy byl a stále je po 7 letech spolupráce mou velkou oporou.
Mým letošním novým kondičním trenérem se stal Pavel Krejča. Obětoval naši spolupráci spoustu času a
úsilí. Doprovázel mě na všechna soustředění, a i přes pár zranění byl se mnou stále trpělivý a nevzdal to.
STACA převzala zodpovědnost za mou silovou přípravu, kterou mě vedl věrný David Altman, který mi
tréninky "šil" na míru. Poděkování patří také Českému svazu neslyšících sportovců a nyní nově Národní
sportovní agentuře.
Bez zázemí a opory, kterou mi má rodina a nejbližší poskytují, bych na tuhle sbírku
nikdy nedosáhla. Velké díky patří mému příteli, mamince a tatínkovi.
Děkuji všem za obrovskou trpělivost.
Sobota 28.8.
Poslední den závodů je bez české účasti. Byl závěrečný ceremoniál.
Lenka Matoušková byla organizátory tohoto šampionátu vyhlášena jako nejlepší atletka ve vrhačských
disciplínách. Junioři zase naopak posbírali nové zkušenosti a jistě mají motivaci do další práce. Poděkování
patří NSA za finanční podporu. Dále patří velký dík za dobrou spolupráci ČSNS a klubům SK Olympia Praha
SPS, SKN Brno, SK SKIVELO Olomouc a SSK Vítkovice.
Výsledky jsou na internetu:
http://www.csns-atletika.wz.cz/vysledky/2021/ms2021.pdf
https://live.domtel-sport.pl/

Foto: https://csns-atletika.rajce.idnes.cz/Mistrovstvi_sveta_v_atletice_neslysicich_2021

MS v maratonu 26.9. 2021 – Varšava / Polsko
Celkem účasti: 11 států
Celkem účasti: 1 atlet ČR - Stanovský Michal
Získání medaili: 1
Polské město Varšava bylo v neděli 26. září 2021 dějištěm 4. Mistrovství světa
neslyšících v maratonu s názvem “Maraton Warszawski”. Českou republiku
reprezentovali Michal Stanovský a vedoucí výpravyRoman Kaut.
Maratonský závod (běh na 42,195 km) odstartoval v neděli 26. září 2021 v 8:00 hodin.
Na startovní čáru sespolečně i se slyšícími závodníky postavilo 20 neslyšících běžců z 11
států a 8 neslyšících běžkyň z 5 států.
Michal Stanovský se zúčastnil závodu s cílem zaútočit na medaili a získal MISTREM
SVĚTA v historii v ČR.A také zlepšil nový český rekord neslyšících v čase 2:29:40 z
roku 13.10. 2019 – čas 2:47:41.

Michal Stanovský:
Na start jsem nastoupil s cílem získat alespoň medaili jakékoliv barvy. Rozběhl jsem
rozumně, nechal jsem
Keňany utéct. První kilák jsem běžel s Japoncem Nakano. Po pomalém kilometru jsem trošku
zrychlil. No pakjsem běžel do 25. km s atletem RCDS Erofeevem na průběžném 4-5. místě, se
kterým jsem trošku pohrál s změnou tempa a rychlosti a pak odpadl. Pak jsem běžel pořád
tempově stejně až jsem na 32. km předběhl prvního Keňana. Na 35. Km odpadl další a
nakonec jsem na 38. km předběhl prvního. V tu chvílí jsem měl
krizi, lýtka moc nefungovaly a taky jsem pro jistotu už trošku zpomalil abych doběhl do
cíle, už jsem měl vesvých rukou. Nakonec jsem doběhl první v novém českém rekordu
neslyšících za 2:29:40.
Tři nejlepší neslyšící maratonci – muži
Mistrem světa v maratonu neslyšících se stal Stanovský Michal z ČR, který uběhl závod
v čase 2:29:40.
Za ním se umístil Gawronski Tomasz z Polska, který doběhl do cíle v čase 2:33:58.
Trojici nejlepších běžcůuzavírá Polák Nowak Rafal. Závod uběhl za 2:34:30.
Výsledky jsou na internetu:
http://www.csnsatletika.wz.cz/vysledky/2021/msmaraton2021.
pdf
https://live.ststiming.pl/mw2021/tabela.php?dystans=8

https://csns-atletika.rajce.idnes.cz/Mistrovstvi_sveta_v_maratonu_neslysicich_2021/

Plán na rok 2022
1. - 15.5. 2022 – deaflympiáda v Brazílii / Caxias do Sul
4.6. 2022 – mistrovství ČR v atletice v Olomouci

STK badmintonu ČSNS
Celkové hodnocení roku 2021
Po odmlce a zrušeném MČR (v roce 2020) se dne
13. listopadu 2021 konalo MČR v badmintonu
neslyšících v SportCentru Kuklenská v Brně. MČR
se zúčastnilo celkem 6 badmintonistek a 7
badmintonistů z různých sportovních klubů
neslyšících České republiky. Vítězové obdrželi
poháry, medaile, diplomy a hodnotné věci od
sponzora této sportovní akce (badec.store). MČR
se bohužel neobešlo bez úrazů – hráčka Ivana Martinů si poranila kotník, přejeme brzké
uzdravené. Vítězové MČR jsou uvedení níže.
STK badmintonu musí dále vyzdvihnout jeden velký úspěch – nadějní mladí badmintonisté
Vanessa a Dennis Pražákovi byli ocenění v kategorii zdravotně postižených sportovců
Českokrumlovska za rok 2021. Vanessa se zúčastnila MČR v kategorii U13 (které se konalo ve
stejné době jako MČR v badmintonu neslyšících) a odtamtud odvezla 2 bronzové medaile ze
čtyřhry žen a smíšené čtyřhry. Dennis byl úspěšný na MČR v badmintonu neslyšících.
Mistři České republiky 2021
Dvouhra žen – Jana Havlová (SKN Hradec Králové)
Dvouhra mužů – Dennis Pražák (BSKN České Budějovice)
Čtyřhra žen – Jana Havlová (SKN Hradec Králové), Julia Hejnová (BSKN České Budějovice)
Čtyřhra mužů – Dennis Pražák, Patrik Varga (BSKN České Budějovice)
Smíšená čtyřhra – Jana Havlová (SKN Hradec Králové), Andreas Hubáček (SSK Vítkovice)

STK beach volejbal a volejbal ČSNS:
Velkého úspěchu se v roce 2021 dočkali naši mladí kluci – Jan Žídek ml. a Šimon Bambas – na
MS v polském městě Sulejow, kde se umístili na fantastickém 3. místě z celkem 19 dvojic.
Ačkoliv první dva zápasy ve „skupině smrti“ prohráli proti favorizovaným párům z Ruska a
Ukrajiny, další dva zápasy proti Iránu a Japonsku dokázali vyhrát. V osmifinále se potkali
s druhým českým párem (Jan Žídek a Šimon Skopový). Ve čtvrtfinále porazili další tým z Iránu
a až v semifinále nestačili na druhý tým Ukrajiny. V zápase o 3. místo proti Italům dokázali na
porážku ze semifinále zapomenout a dokázali, že medaile jim po právu patří.

Kluci společně odehráli několik turnajů mužů pod záštitou Českého volejbalového svazu. Na
Českém poháru dne 19.6. ohodnoceném 2* skončili na 35. místě. Na celostátním Českém
poháru juniorů 20.6. v Praze se umístili na 5. místě. Na Letním poháru v Kutné Hoře (10.7.)
získali 9. místo. Na Marazii Letním poháru v pražských Střešovicích (22.8.) zase 19. místo.
Sezonu ukončili krásným 5. místem z USN Letního poháru z pražského Strahova (12.9.). Jan
Žídek dále odehrál se slyšícími partnery i několik dalších turnajů – Letní poháry v Olomouci
(5.6., 13. místo) a pražském Korábu (13.6., 9. místo), Český pohár 1* v Litoměřicích (26.6., 17.

místo), Letní pohár v Doubravicích (3.7., 2. místo) a pražském Vítkově (17.7., 5. místo) a také
UNIQA Mistrovství ČR do 20 let v Brně (24.7.), na kterém se umístil na 9. místě.
Dne 18.9. se zúčastnili turnaje Amateur Pro ve Vídni, který s bilancí 2:0 – 1:2 – 2:1 – 2:1 – 2:1
– 2:0 po zásluze vyhráli.

Šimon Bambas hraje i šestkový volejbal mezi slyšícími – za klub VK Euro Sitex Příbram
nastupuje v zápasech extraligy juniorů a 2. ligy mužů. Jan Žídek ml. také hraje šestkový volejbal
– konkrétně 1. ligu AVL.
Jan Žídek a Šimon Skopový se na polském MS umístili na děleném 9-16. místě poté, co narazili
na naše mladé beachvolejbalisty v osmifinále. Ve čtyřčlenné skupině porazili týmy z Itálie a
Estonska a s týmem z Iránu prohráli v tiebreaku. Jejich postup do osmičky nejlepších byl
bohužel zastaven losem, podle kterého muselo dojít k zápasu mezi dvěma českými páry. I díky
těmto dvěma, kteří na MS částečně fungovali i jako řidiči (do Polska se jelo vlastním
mikrobusem) se mohlo jezdit bez problémů na přípravné tréninky a nebyli jsme odkázání na
dopravu od organizátora, která nebyla ideálně zajištěna.

Dne 18.9. se taktéž zúčastnili turnaje Amateur Pro ve Vídni. Celkově se umístili na 9. místě
z 15 týmu poté, co první zápas v tiebreaku prohráli, další v tiebreaku vyhráli a třetí
v opět tiebreaku prohráli (hrálo se na 2 KO = 2 prohry).

Připravují se společně na pražském Pankráci i na Hamru Braníku (zde pod vedením Michala
Bízy). Společně hrají i šestkový volejbal za tým Pharming – 3. pražskou třídu. Šimon Skopový
hraje stejně jako Honza Žídek ml. 1. ligu AVL.
Oldřiška Žídková s Ivanou Votípkovou se na MS v Polsku umístily na 7. místě. Ve čtyřčlenné
skupině jasně porazily Japonky a následně hrály dva velmi vyrovnané zápasy s polským týmem
č. 1 a ruským týmem č. 2, které oba prohrály v tiebreaku s nejnižším možným rozdílem bodů.
Kdyby alespoň jeden zápas skončil o 2 body více pro český tým, měly by snažší cestu mezi první
čtyři. Takto dokázaly projít v osmifinále opět přes Japonky, ale ve čtvrtfinále už bohužel
nestačily opět na polský tým č. 1, se kterým prohrály už ve skupině. V zápase o 7. místo si ale
spravily chuť proti polskému páru č. 2, který porazily.

Odehrály společně i několik turnajů mezi slyšícíma, např. Letní pohár na Vítkově (9.7.), kde se
umístily na děleném 19. místě, SMJ Český pohár 2* v Jihlavě (24.7.-25.7.), kde skončily na
děleném 17. místě. Dalšího turnaje se zúčastnily 14.11. – v 2. lize pražské beachligy na ABC
Bráníku v Praze se umístily na děleném 5. místě.
Všechny tři beachvolejbalové reprezentační páry se společně zúčastnily soustředění v Turecku
(Alanya) ve dnech 21.-30.5. s trenérem Michalem Bízou. Před soustředěním se rozhodovalo i
kvůli covidové situaci mezi Tureckem a španělským Tenerife, ale po porovnání finančních
nákladů a covidových opatření vyhrálo Turecko. I když v té době bylo v rizikové zóně,
soustředění naštěstí proběhlo bez vážných problémů. Dále se uskutečnilo i několik soustředění
v areálu Beachwell Pelhřimov. Kondiční příprava všech reprezentačních párů probíhá v I’M FIT
Vysočanská pod vedením Jindřicha Čandy.

Dále Anna Pavlovová během roku absolvuje kondiční přípravu u trenéru Mikuláše Hanka a
Jindřicha Čandy, beachové tréninky společně s Oldřiškou Žídkovou a Ivanou Votípkovou u
trenéra Michala Bízy. Také hraje šestkový volejbal ve dvou slyšících klubech – Kladno volejbal
cz a Lokomotiva Fosfa Břeclav.

Neustále podporujeme a jsme v kontaktu s mladými hráčkami, které trénují mezi slyšícími. Za
tým TJ Třineckých železáren hraje Tereza Hojdyszová (16 let). Ve zlínském kraji trénuje a hraje
Karolína Petřeková (14 let).
V termínu 23.9.-2.10. se uskutečnilo Mistrovství světa v šestkovém volejbale neslyšících
v italském městě Chianciano Terme. Tohoto mistrovství se zúčastnily následující hráčky: Anna
Pavlovová, Oldřiška Žídková, Ivana Votípková, Kateřina Šmídová, Julie Kapičáková, Tereza
Hojdyszová, Sabina Půtová, Aneta Černohorská, Veronika Hartošová a Markéta Cabajová.
Hráčky se v rámci přípravy na MS zúčastnily několika soustředění, jmenovitě 25.-27.6. v Praze
na Hostivaři, 16.-18.7. tamtéž, 11.-15.8. se slyšícími hráčkami z kladenského volejbalového
klubu v Perštejně, 3.-5.9. na Kladně a 17.-18.9. v hale Modré školy. Dále se jako součást
přípravy zúčastnily antukového turnaje žen dne 21.8. v Lupenici.

V Itálii se tým českých hráček umístil na konečném 5. místě z 6 týmů -původní počet byl 9

Dne 20.11. se v Brně uskutečnil 26. mezinárodní volejbalový turnaj neslyšících smíšených
družstev za účasti 7 týmů z Česka, Polska a Maďarska. Turnaj vyhrál tým SK Olympia Praha SPS.

Převážně první polovina roku byla velmi ztížena pandemií, nehrála se většina soutěží slyšících
a nemohli jsme pořádat žádné akce.
V roce 2021 se neuskutečnilo MČR v plážovém ani šestkovém volejbale, a to z více různých
důvodů – probíhala příprava na obě mistrovství světa, nepřihlásil se dostatečný počet
týmů/hráčů...
Stalo se ale i několik příjemných věcí – mladí beachvolejbalisté po úspěchu na MS absolvovali
několik mediálních rozhovorů, ve kterých dále šířili informace o volejbalu neslyšících.
Všichni naši beachvolejbaloví reprezentanti (a jejich trenér Michal Bíza) získali od starosty
městské části Praha 15 čestné uznání.

STK Cyklistiky ČSNS
V závodní sezóně 2021 absolvovali neslyšící
cyklisté v rámci Českého poháru (ČP) MTB
neslyšících čtyři závody a z toho dva MČR
neslyšících: Dolní Morava - ČP, Praha Zličín –
Mistrovství ČR Cross Country (12,5 km),
Čeladná – Mistrovství ČR – maraton (50 km),
Boskovice – EP a Brno Lesná - ČP. V celkovém
hodnocení zvítězil Jan Čapek, který je zároveň
dvojnásobným mistrem republiky za rok 2021.
Na druhém místě skončil Pavel Pastrnek a třetí
místo obsadili se stejným počtem František
Kocourek a David Studýnka. Celkově bylo hodnoceno sedm závodníků. V ženské kategorií byla
jediná účastníce Renata Šuláková, která absolvovala celkově tři závody. Zdravotní smůla
provázela Františka Kocourka, který na MČR maratonu měl 2 km před cílem nepříjemný pád a
odnesl si z toho frakturu malíčku a musel do nemocnice. Po neděli absolvoval operaci a
následně dlouhá rekonvalescence. Evropský pohár se v letošním roce uskutečnil pouze
v České Republice a to v Boskovicích 28 – 29. 8. 2021. Pořádal ho náš domácí klub SK SKIVELO.
Další dva Evropské poháry byly zrušeny z důvodů kovidového omezení a potíže cestování
zahraničních závodníků. Zúčastnili se zde závodníci z Belgie, Rakouska, Maďarska, Polska,
Slovenska a samozřejmě naši závodníci z Česka. Nejlepším domácím závodníkem byl Jan
Čapek, který dojel na obou závodech na třetím místě.

Mistři České republiky 2021
Jan Čapek – MTB Cross Country 20. 6.
Jan Čapek – MTB maraton 21. 8.

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2021
Evropský pohár v MTB, Boskovice 28 – 29. 8. 2021
28.8. – MTB Cross Country: 3. Jan Čapek, 4. Pavel Pastrnek, 7. David Studýnka
29. 8. – Časovka do vrchu: 3. Jan Čapek, 5. Pavel Pastrnek, 6. David Studýnka

STK kuželky ČSNS
30. M ČR jednotlivců a 4. M ČR sprint v kuželkách.
V sobotu dne 28. srpna 2021 se konalo ve čtyřdráhové
kuželně TJ Slavoj Plzeň Mistrovství ČR v kuželkách
jednotlivců mužů a žen a sprint – 2 x 20hs v pavouku. Byl
přítomen hlavní slyšící rozhodčí a pořadatelé dobře
spolupracovali s pomocníky od Slavoje Plzně.
Na akcí se přihlásilo 14 osob – (13 mužů a 1 žena). Hrálo se
120 hodů u jednotlivců. Mistrem ČR se stala Lenka
Findejsová z SKN Brno s 528 body.
Na sprint v pavouku postoupilo 7 mužů a 1 žena. Ve finále sprintu vyhrál Josef Cíla z SKN Brno
- porazil 2 : 0 Lence Findejsové 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).
Konečné umístění - jednotlivci:
1. Findejsová Lenka 528
2. Findejs Milan
526
3. Cíla Josef
508

SKN Brno
SKN Plzeň
SKN Brno

Konečné umístění - sprint:
1. Cíla Josef
SKN Brno
2. Findejsová Lenka
SKN Brno
3. Findejs Milan
SKN Plzeň

STK ledního hokeje ČSNS:
Celkové hodnocení – ročník 2021
V roce 2021 se situace oproti předchozímu roku
mírně zlepšila. Sice nebylo stále ještě možné
sportovat naplno, ale alespoň v druhé půlce roku
jsme se účastnili různých akcí.
Mistrovství české republiky proběhlo formou
turnaje. První kolo se odehrálo v září v Plzni, druhé
kolo bylo v říjnu v Hradci Králové a třetí kolo se
konalo v prosinci v Brně. Bohužel ne vždy bylo
možné sestavit dostatečně početný tým, vzhledem k nemocnosti a různým opatřením, ale
přesto se MČR podařilo odehrát.
Reprezentace se po delší odmlce začala scházet na pravidelných soustředěních v červenci. Od
července se podařilo trénovat vždy jednou v měsíci až do listopadu. V rámci třídenních
soustředění se osvědčil systém tréninků v pátek odpoledne, sobotu dopoledne a neděle
dopoledne a přátelský zápas v sobotu odpoledne.
V prosinci proběhla schůze STK LH, kde se řešily plány na příští rok a budoucnost hokeje.
Mistři České republiky

SKN HRADEC KRÁLOVÉ

STK fotbalu ČSNS
Po zprávě od FAČR o rozhodnutí dne 4.
května 2021. Výbor STK Fotbalu rozhodl
kvůli pandemii koronaviru o ukončení
jarní soutěže- Konečně pořadí zůstává.
Vítězem MČR se stal SKN Brno - mistr
neurčen (koronavirus).
První turnaj tohoto roku bylo MČR žáků
v malém kopané v Českých
Budějovicích. Kromě MČR žáků odehráli
svůj turnaj i junioři v městě Hradec
Králové. Česká fotbalová reprezentace
měla na programu soustředění a to až v červnu ve sportcentrum Nymburk. Vedení společně s
hráči se snažili probrat spousta věcí a zvyknout si společně na tým před kvalifikaci o postup na
deaflympiádu v Brazílii. V srpnu se konal první zápas na domácí půdě v Praze proti Turecku.
Zápas skončil výsledkem 0:6 ve prospěch tureckých hráčů, kteří si za svou fotbalovou chytrost
a oddanost zasloužili vítězství. 3 týdny po zápase s Tureckem byla poslední šance o vstupenku
na deaflympiádu a to zápas s Francií, kde naše reprezentace odletěla do Paříže. Letělo se tam
bez důležitých hráčů, kteří nemohli z důvodu zranění, ale i přesto bojovnost byla na místě i
když tomu výsledek neodpovídá, tedy pro Francii 5:0. Česká fotbalová reprezentace skončila
ve skupině na posledním místě a vstupenku do Brazílie na deaflympiádu nezískala. Fotbalový
trenér Stanislav Hanuš po těchto výsledcích byl z týmu vyhozen.
Po fotbalové stránce v tomto roce je to všechno a teď se přesuneme k tématu, která nás na
konci roku potěšila, ale postupně se k tomu dostaneme.
Mistři České republiky 2021
FSN 2020/2021 fotbal

- SKN BRNO (Vítěz MČR - mistr neurčen)

FSN 2021/2022 fotbal

- SSK Vítkovice (ještě hrajou v jaře 2022)

MČR malá kopaná žáci v České Budějovicích 12.června 2021
MČR malá kopaná junioři v Hradci Králové 13.června 2021

- BSKN České Budějovice
- TJ Slovan Zlín

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2021
Přátelský zápas v Lipsku 7.srpna 2021

Německo - Česká republika

Kvalifikace o deaflympiádě 2022 v Praze 29. srpna 2021
Česká republika - Turecko

0:6 (0:2)

Kvalifikace o deaflympiádě 2022 v Paříže 18.září 2021
Francie - Česká republika

5:0 (2:0)

*Česká republika nepostoupila do Brazíle do deaflympiády 2022

1:2 (1:1)

STK futsalu ČSNS
První turnaj tohoto roku bylo MČR
žáků i junioři v Praze. Vyhráli BSKN
České Budějovice (žáci) a SSK Vítkovice
(junioři).
MČR muži hráli v kvalifikaci ve futsalu,
rozdělili dva skupiny A a B. Skupina A
postoupili SSK Vítkovice a SKN Brno do
finále MČR. Skupina postoupili TJ
Slovan ZLín a SKN Plzeň. Ve finále MČR
ve futsalu byli vítězem SSK Vítkovice.
Česká reprezentace ve futsale měla na
programu 4 soustředění. Brandýs nad Labem, Velké Meziříčí, Brandýs Nad Labem a v Praze Radotín. Jak je známo a dodržováno každým rokem, tak se přátelský zápas proti FC Malibu
uskutečnil a pro tentokrát Češi vybojovali po nádherném výkonu výhru výsledkem 4:3. Tenhle
výsledek je potěšil a byli tak plně připraveni bojovat o postup na ME, které bude hostit Itálie
roku 2022 v měsíci říjen. V prosinci reprezentace odletěla do Švédska na kvalifikace o postup
na ME. První zápas ve vyrovnaném zápase porazila Česká republika 8:5 proti Ázerbájdžánu,
kde se blýskl se šesti góly hráč číslem 14 Hubáček. Na programu byl druhý zápas proti Wales,
který se kvalifikace nezúčastnil z důvodu vládního nařízení, tedy zápas byl kontumován ve
prospěch Česka 5:0. Reprezentace po dvou výhrách měla postup jistý, ale i přesto chtěla
bojovat o první místo ve skupině a body do žebříčku. Zápas byl nádherný, dramatický se
smutným koncem. Švédsko svou agresivitou porazila Česko 5:3.
Mistři České republiky 2021
MČR žáci v Praze 23.-24.října 2021

- BSKN České Budějovice

MČR junioři v Praze 23.-24.října 2021

- SSK Vítkovice

Kvalifikace skupina A muži v Č. Budějovicích 13.listopadu postoupili: SSK Vítkovice, SKN Brno
Kvalifikace skupina B muži ve Zlíně 13.listopadu postoupili: TJ Slovan Zlín, SKN Plzeň
Finále muži ve Otrokovicích 27.listopadu

- SSK Vítkovice

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2021
Kvalifikace ve futsalu o Mistrovství Evropy ve Švédsku 16.-19.prosinec
Česká republika - Ázerbájdžán

8:5 (4:3)

Wales - Česká republika

0:5 kontumace (Wales jeho vládní nařízení)

Česká republika - Švédsko

3:5 (1:3

*Česká republika postoupili na Mistrovství Evropy v Itálii v říjnu 2022

STK zimních sportů ČSNS

Rok 2021 byl náročný rok. Byl nouzový stav, každý stát měl nastaveno jinak a nebylo to
jednoduché. Hlavně u nás v České republice byly zavřené sjezdovky, tak nebylo lehké najít, kde
se bude trénovat a závodit. Každou chvíli se nouzový stav (opatření) měnil. Někdy byly v Česku
závody ale strašně v omezeném počtu nebo taky na tréninku.
Tereza Kmochová a Jiří Hartig mají lepší FISové body, tak je umožnilo se dostat na závody než
Honza Panský a Matěj Ponocný.
Veronika Grygarová oficiálně ukončila po tolika letech kariéru.

Evropský pohár byl výjimečně zrušen všechny 3 kola.

Zbytek Tereza Kmochová a Jiří Hartig trénují v Krkonoších a trénuji sami. Jejich výsledky
najdete zde:
http://vysledky.czech-ski.cz/evidence/vysledky$1309.html

Jiří Hartig:
http://vysledky.czech-ski.cz/evidence/vysledky$1894.html

SNB Tomáš Pazdera neměl šanci trénovat, neboť sjezdovky byli uzavřené a závody přerušeny.
A v cizích zemích byly bud přerušené závody nebo v omezeném počtu. Urval si koleno, tak mu
už na podzim na trénink neumožnil a pro něj už skončila sezóna 2021/2022 a čeká ho
pravděpodobně operace kolena.

Běžkař Franta Kocourek, situace kolem Covid-19 byl náročný, kdy nebyla téměř možnost jezdit
na tréninky po horských oblastech a zároveň byly zrušené téměř všechny závody. A podařilo
se mu se dostat do zahraničí na závody, ale jen jednou. Závod se konal u italské Marcialongy
seriálu Visma Classic a celkem bylo necelých 1100 závodníku a Franta se umístil na krásném
164. místě Zbytek už musel trénovat, jak je doposud zvyklý, na kole, na kolečkových lyžích.

STK orientačního běhu ČSNS

Za rok 2021 proběhlo 8. kol Českého poháru
neslyšících, z toho 3 mistrovství ČR.
Navzdory koronaviru se nám povedlo
úspěšně uspořádat všechny závody. V září
proběhlo mistrovství Evropy v Litvě.
Mistři České republiky 2021
ve sprintu - Marie Pangrácová (SK Olympia
Praha SPS) a Marek Spilka (SK SKIVELO
Olomouc)
na krátké trati - Anna Pangrácová a Marek Spilka (oba SK SKIVELO neslyšících Olomouc)
na klasické trati - Anna Pangrácová a Jan Semerád (oba SK SKIVELO neslyšících Olomouc)
Vítězové Českého poháru neslyšících 2021
Marie Pangrácová (SK Olympia Praha SPS) a Marek Spilka (SK SKIVELO neslyšících Olomouc)
Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2021
ME 2021
Marie Pangrácová 8. místo na klasické trati, 10. místo na krátké trati a 16. místo ve sprintu
Anna Pangrácová 9. místo ve sprintu, 10. místo na klasické trati, 11. místo na krátké trati
Anna Formánková 14. místo ve sprintu, disk na krátké trati, nenastoupila kvůli zranění na
klas. trať
Marek Spilka 11. místo ve sprintu, disk na krátké trati
Jan Semerád 14. místo ve sprintu, 16. místo na krátké trati, disk na klasické trati
Mário Červinka 16. místo ve sprintu, disk na klasické trati
Kamil Klíma 21. místo na krátké trati, disk na klasické trati
smíšená štafeta (A.Pangrácová, M. Spilka, M.Červinka, M.Pangrácová) disk
Mistrovství Švédska neslyšících - Marie Pangrácová 1. místo na klasické a krátké trati, Anna
Pangrácová 3. místo na klasické trati a 2. místo na krátké trati, Marek Spilka 2. místo na krátké
trati a 4. místo na klasické trati, Kamil Klíma 5. místo na klasické a krátké trati
Antalya O-fest - Anna Pangrácová 2. místo absolutně v kategorii W21A, Jan Semerád 26. místo
a Marek Spilka 32. místo absolutně v kategorii M21E
Výsledky na významných českých soutěžích 2021
Marie Pangrácová - 1. místo absolutně na závodech Letní Velikonoce a Pěkné prázdniny v
Českém ráji, 3. místo absolutně na závodu Rumcajsovy míle 2021
Marek Spilka - 3. místo absolutně na závodu West Cup
Anna Pangrácová - 4. místo absolutně na závodu Letní Velikonoce
Anna Formánková - 6. místo absolutně na závodu Bohemia Orienteering 2021

STK Plavání ČSNS
MČR v plavání se 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 - 24.10.2021) ), který se
přes veškerou
snahu nepodařilo
uskutečnit. Do těch závodu se přihlásil se pouze Klub SKN Brno v počtu 7 plavců pod vedením
Lenky Raškové.
Další akcí byla World Deaf Short Course Swimming Championships in Gliwice v Polsku ve dnech
15 – 20.listopadu 2021, bohužel nikdo se nezúčastnil z našich českých klubů, protože neměli
dostatečně natrénované metry v bazéně a to díky vládním protiepidemickým pravidlům.
Bohužel.
I v této nelehké době se povedlo o víkendu 27. - 28.11.2021 uskutečnit další z ročníků
tradičního mezinárodního mítinku v plavání neslyšících v polské Poznani. Českou republiku a
současně SKN Brno reprezentovala skupina plavců ve složení Šárka Kiliánová, Agáta
Duchoslavová, Laura Wagnerová, Nora Kočí, Jakub Raška a Filip Tesařík. Mítinku se celkem
zúčastnilo 82 plavců z 9 klubů. Sešli se zde plavci z Polska, Kazachstánu, Ukrajiny, Běloruska a
České republiky. Soutěž má kromě tradice i velkou úroveň soutěžících.
Nejlepší výsledky se pohybují na úrovni soutěží slyšících plavců. Výkony plavců naší skupiny
byly víc než uspokojivé na podmínky, se kterými se této době musíme vypořádat. Každý́ z
plavců si na mítinku vytvořil nové osobní rekordy, které budou určitě motivací k další práci.
Nejlépe se dařilo Agátě, která získala 3 zlaté a 1 bronzovou medaili. Dalšími medailisty byli
Šárka se 2 stříbrnými, Nora se 2 stříbrnými a Jakub se 2 bronzovými medailemi. Nepopulární
“bramborové” příčky těsně pod stupni vítězů obsadili Laura, Nora a Jakub i Filip. Organizátoři
měli vše pečlivě připraveno, závody měly svižný́ průběh. V součtu medailí jsme obsadili mezi
kluby celkové 5. místo, což je moc pěkný́ výsledek. Nadcházející jubilejní 25. ročník mítinku
bude mít dle pořadatelů zvláštní atmosféru a několik překvapení. Určitě se jej rádi zúčastníme
a už teď se moc těšíme.

STK stolního tenisu
65. Mistrovství České republiky neslyšících jednotlivců a družstev mužů, žen a 18. Mistrovství
mládeže ve stolním tenise
V sobotu 21. srpna 2021 se v Brně konalo
Mistrovství České republiky neslyšících
jednotlivců a družstev mužů, žen a mládeže
ve stolním tenise. Původně se mělo hrát dva
dny, ale přihlásilo se málo účastníků.
Program se proto upravil, disciplíny se
přesunuly na jeden den. Celkem se přihlásilo
13 hráčů, z toho 10 mužů a 3 ženy (včetně 2
dívek z mládeže). Hráči byli ze 3 klubů:
domácí SKN Brno, SKN Plzeň, SK Olympia
Praha SPS. Bylo přihlášeno 5 družstev (včetně
1 družstva žen) ze tří různých klubů: domácí SKN Brno A, B, SKN Plzeň A, B a SK Olympia Praha
SPS.
Byla zahájena soutěž jednotlivců, kde hráli muži každý s každým na tři vítězné sety. Ženy hrály
na dvě kola každá s každou na čtyři vítězné sety.
V soutěži družstev mužů, žen a mládeže všichni hráli společně. Družstvo hrálo každý s každým
družstvem na dva vítězné zápasy. Nejprve se hrály dvě dvouhry a v případě nerozhodného
stavu 1:1 pak rozhodovala závěrečná čtyřhra.
Konečné umístění - jednotlivci:
Muži:

Ženy:

1. místo

KRATOCHVÍL
Michal

/SKN Plzeň/

MAZUCHOVÁ
Jitka

/SKN Brno/

2. místo

HELUS Jaroslav

/SKN Plzeň/

HAJÍČKOVÁ
Darina

/SKN Brno/

3. místo

BUREŠ Zdeněk

/SKN Plzeň/

MIMROVÁ Linda

/SKN Plzeň/

Družstva muži i ženy:
1. místo

SKN Plzeň A

(Jaroslav Helus, Michal Kratochvíl)

2. místo

SKN Plzeň B

(Zdeněk Bureš, Zdeněk Hytha, Ivo Mimra)

3. místo

SKN Brno A

(Martin Paulík, Petr Racek)

21. Plzeňský pohár neslyšících ve stolním tenise
V sobotu 11. září 2021 se konal tradiční Plzeňský pohár neslyšících i slyšících jednotlivců mužů
a žen ve stolním tenise. Celkem se zúčastnilo 11 neslyšících mužů a 3 neslyšící ženy i 4 slyšící
muži. Muži hráli společně s ženami (neslyšící i slyšící). Ve čtyřech každých skupinách se hrálo
na tři vítězné sety a z každé skupiny postupovali první tři hráči do vyřazovacího systému
finálové pavouka Play Off, který se hrál na tři vítězné sety. Poté ženy hrály každá s každou na
tři vítězné sety. Po skončení hlavního turnaje se odehrál ještě menší turnaj pouze pro neslyšící,
HANDICAP, tam se hrálo vylučovacím systémem.
Konečné umístění - jednotlivci:
Muži i ženy (slyšící i neslyšící):

Ženy (neslyšící):

1. místo

HELUS
Jaroslav

/SKN Plzeň/

MAZUCHOVÁ Jitka

/SKN Brno/

3. místo

BUREŠ
Zdeněk

/SKN Plzeň/

HAJÍČKOVÁ Darina

/SKN Brno/

VALENTOVÁ
Markéta

/SKN Plzeň/

HANDICAP - neslyšící muži i ženy:
1. místo GRYM David

/SK Olympia Praha SPS/

3. místo GAŠPAROVIČ Ľubomír /SKN Brno/
3. místo TANCIBUDEK Stanislav /SK Olympia Praha SPS/
MIMRA Ivo

/SKN Plzeň/

16. Brněnský pohár neslyšících jednotlivců mužů, žen a mládeže ve stolním tenise
V sobotu 6. listopadu 2021 se konal v Brně tradiční Brněnský pohár jednotlivců mužů, žen a
mládeže neslyšících ve stolním tenise. Jsem ráda, že se akce podařila a všichni se sešli, protože
již 2x byla odložena kvůli koronaviru. Trochu jsem měla obavy, jestli to zase nezrušíme, ale
naštěstí ne. Také jsem se obávala malé účasti, kvůli které bychom museli turnaj zrušit, ale
naštěstí počet 10 osob stačil. Letos jsme přistoupili k vládním opatřením a od účastníků turnaje
jsme si vyžádali potvrzení o bezinfekčnosti. Všichni prošli v pořádku. Turnaje se zúčastnilo 6
mužů a 4 ženy. Kromě domácích se dostavili hráči ze SKN Plzeň, TJ Slovan Zlín i nečlenové.
Hrálo se od 10 hodin do 14 hodin na pěti zajištěných stolech. Muži i ženy společně hráli každý
s každým na tři vítězné sety. Samozřejmě umístění mužů a žen bylo zvlášť.
Konečné umístění - jednotlivci:

Muži:

Ženy:

1. místo

HELUS Jaroslav /SKN Plzeň/

MAZUCHOVÁ Jitka

/SKN Brno/

2. místo

HŮLA Ivo

/SKN Plzeň/

VALENTOVÁ
Markéta

/SKN Plzeň/

3. místo

RACEK Petr

/SKN Brno/

DOSTÁLOVÁ Zuzana

/Litobratřice/

STK šachy ČSNS

RYCHNOVSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL 2021
Rychnovský šachový festival v pořadí již 23. – se konal 7. – 15. srpna 2021 v Rychnově nad
Kněžnou. Součástí festivalu bylo Mistrovství ČR v šachu seniorů nad 70 let a Mistrovství ČR v
blesku seniorů. Přes velká současná omezení se do něj přihlásilo 128 šachistů z celé České
republiky. Hrálo se v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou. Všichni účastníci měli buď 2x
očkováni proti COVIDU nebo platný test. Na Mistrovství ČR seniorů se hrálo se 9 kol tempem
90 minut plus 30 sekund na tah každé partie.
Neslyšící šachový reprezentant Jaroslav Schmid si vybojoval 6. místo se ziskem 6 bodů z
celkového žebříčku za účasti 58 seniorů – 4 výhry, 4 remízy a 1 prohra.
Zúčastnil se Mistrovství ČR v blesku seniorů. Hrálo se 9 kol tempem 7 minut plus 3 sekundy
na tah každé partie. Účastnilo se 41 šachistů. Jaroslav Schmid se umístil na 12. místě se
ziskem 5,5 bodů – 3 výhry, 5 remíz a 1 prohra.
Oficiální webová stránka: http://panda-rk.cz/index.php/mcr-senioru
Výsledky:
http://chess-results.com/tnr573192.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE
http://chess-results.com/tnr573458.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES
MISTROVSTVÍ ČR V BLESKOVÉM ŠACHU
Mistrovství České republiky v bleskovém šachu se
konalo 16. října 2021 v Praze.
Pořadatelem se stal I.PSKN Praha. Zúčastnilo se
celkem 6 šachistů z toho 1 žena. Počet závodníků
z jednotlivých klubů – SKN Brno – 3, I.PSKN Praha –
2 a BSKN České Budějovice - 1.
Mistrem ČR se stal Jaroslav Schmid z I.PSKN Praha.

NESLYŠÍCÍ ŠACHISTÉ BYLI ÚSPĚŠNÍ NA MISTROVSTVÍ EVROPY V AMSTERDAMU
Ve dnech 17. - 23. října 2021 proběhlo v holandském Amsterdamu Mistrovství Evropy v šachu
neslyšících pro rok 2021. Výprava 4 šachistů skončila úspěšně.
V hlavním turnaji Mistrovství Evropy skončil Milan Orság na 3. místě celkem z 26 účastníků z
18 zemí. Zvítězil Yehuda Gruenfeld z Izraele).
Výsledky viz: https://dovenschakenamsterdam.nl/en/individuals/

V turnaji Mistrovství Evropy seniorů skončil Jaroslav Schmid na 2. místě a Tomáš Petráň na 4.
místě (celkem 14 účastníků z 9 zemí. Zvítězil Stefan Krause z Německa).
Výsledky viz: https://dovenschakenamsterdam.nl/en/seniors/

V doprovodném turnaji Open skončil vedoucí výpravy Jiří Císař na druhém místě (celkem 10
účastníků ze 7 zemí). Zvítězil Krzysztof Checiak z Polska.
Výsledky viz: https://dovenschakenamsterdam.nl/en/open/
Dohromady tedy dvě stříbra, jeden bronz a jedna "brambora"!
Soutěž pořádal místní "Amsterdam Chess Club for the Deaf" v rámci výročí 100 let od
založení klubu v Bijlmer Sports Centre. Ubytovaní jsme byli v A&O hostel. Soutěž byla
uspořádána na slušné úrovni.

1. MISTROVSTVÍ SVĚTA LICHESS V ŠACHU JUNIORŮ 2021 - ONLINE
Šachový svaz neslyšících ICCD uspořádal první online turnaj Mistrovství světa LICHESS v šachu
juniorů. Na turnaj přihlásil Patrik Vindiš s přezdívkou Perun16. Hrálo se vyřazovacím
způsobem - pavouk 2 kola tempem 90 minut plus 30 sekund na tah každé partii. V případě, že
by byla remíza, by se hrálo bleskovým tempem 5 minut. Hráči si museli domluvit přes Skype
nebo lichess.org datum a čas, museli si hlídat časová pásma a hlásit se vedoucímu turnaje.

Přes Skype kamerou za zády šachisty vedoucí hlídali, zda se nepodvádí. Nesměli mít na stole
žádné věci, hlavně mobil a sluchadlo. Hrálo se přes internet na webu www.lichess.org od
dubna
do
září
2021.
V prvním kole hrál Patrik Vindiš s Iráncem Pouria Jamali, který měl přezdívku Pjchessplayer.
Vindiš nestačil Iránci a prohrál dva zápasy. Byl vyřazen do větve poražených. Měl hrát proti
Angličanovi Reubenu Litherlandu – jeho přezdívka byla ReubenLitherland. Angličan, který měl
doma technický problém s připojením kamery se vzdal. Vindiš postoupil do dalšího kola a hrál
proti Uzbeku Kamron Davronbekov – ten měl přezdívku Davronbekovkamron106. Vindiš
prohrál 2 partie.
MISTROVSTVÍ ČR V ŠACHU - RAPID
Mistrovství České republiky v šachu – rapid se konalo 4.
prosince 2021 ve Zlíně.
Pořadatelem se stal TJ Slovan Zlín. Zúčastnilo se celkem 6
šachistů z toho 1 žena. Počet závodníků z jednotlivých klubů
– SKN Brno – 2, I.PSKN Praha – 1 a TJ Slovan Zlín - 3.
Mistrem ČR se stal Milan Orság z I.PSKN Praha.

Reprezentace v roce 2021 – stručný přehled
- ME silniční kola v Turecku – časovka Pastrnek 13. místo z 17
- ME v tenisu v Německu – Šmédek 1. místo z 25, mix Šmédek, Blaščíková z 13, Blaščíková

čtvrtfinále 5. – 8. místo z 18 žen.
- MS šachy v Nizozemsku-viz výše
- MS beachvolejbal v Polsku Sulejow – Bambas, Žídek ml 3 místo, Žídek st, Skopový 9 místo
z 19, ženy 7 místo z 12
- MS volejbal ženy – viz výše
- ME curling v Polsku – odstoupení kvůli pozitivní COVID

