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Úvodní slovo 
 

Vážení sportovní přátelé, 

činnost v roce 2021 byla v TJ 1.Centrum zdravotně postižených JČ, z.s. poznamenaná celosvětovou 

koronavirovou pandemií, nouzovým stavem a uzavřením sportovišť ve dnech od 1.1.2021 do 

17.5.2021. Jinak byl provoz 1.CZP JČ, z.s. otevřený za dodržení přísných hygienických podmínek. 

Pandemie Covidu negativně zasáhla i zimní veslařskou sezónu. Normálně by se sportovci zúčastnili 

dvou halových pohárů a připravovali se na MČR v Hodoníně. Proto Český veslařský svaz se snaží 

motivovat k pravidelné přípravě aspoň tím, že uspořádal v sobotu  12.2.2021 virtuální halové 

mistrovství ČR. Jako jediný českobudějovický zástupce z 1.Centra zdravotně postižených JČ, z.s. se 

MČR zúčastnil Matěj Havel v kategorii m A (PARA PR1) a závod na 2000 m dojel v čase 15:34,5. 

Poděkování patří hypermarketu Globus v Českých Budějovicích. Získali jsme příspěvek na drobné sportovní 

vybavení pro sportovce s různými typy handicapu před velikonočními svátky v dubnu 2021. Zákaz-

níci tak měli možnost zakoupením velkého mazance přispět na dobrou věc. 

Z důvodu pandemie musely být změněny i termíny námi pořádaných soutěží - Pohárů v benchpressu 

a v halovém veslování  17.7 – 31.7.2021. 

I sportovci s různým handicapem chtěli podpořit v duchu olympijského hnutí české reprezentanty, 

kteří se  účastnili na letních OH v Tokiu a to tím, že se sami zúčastnili ve dnech 17.7. a 31.7.2021 

I. a II. kola Poháru ČR v benchpressu a Poháru Fitness Loděnice v halovém veslování v Českých 

Budějovicích v 1. Centru zdravotně postižených JČ na Vltavském nábřeží. 

Jménem 1.Centra zdravotně postižených jižních Čech jsme také pozvali rodiče s dětmi 

s různým zdravotním postižením na prohlídku a ukázky do bezbariérové sportovní haly. 

Trenéři s mnohaletými zkušenostmi je seznámili s možnostmi pohybových aktivit cílené na zvýšení 

fyzické  kondice a boji proti obezitě. 

MMČR proběhlo 11.9.2021 v bezbariérové hale 1.Centra zdravotně postižených JČ a zúčastnilo  se 

ho celkem  35 závodníků a závodnic. Velice si vážíme záštity a osobní účasti primátora města Čes-

kých Budějovic p. Ing. Jiřího Svobody. Poděkování patří Statutárnímu městu České Budějovice 

za přispění na toto mistrovství. 

Dále bych rád vyzdvihl talent sportovce s velmi těžkým handicapem, který se dne 16.10.2021  zú-

častnil MČR ve sportovní střelbě v Plzni. Jiřímu Němcovi z 1.Centra zdravotně postižených JČ, z.s. 

se podařilo vybojovat stříbrnou medaili ze vzduchové pistole v kat. handicapovaných SH1. Tato pa-

ralympijská disciplína byla v Plzni zastoupena českými reprezentanty, z nichž zvítězil Mistr světa 

Tomáš Pešek z Plzně. Druhý Jiří Němec, na třetím místě skončil František Konečný a čtvrtý Roman 

Gronský. 

Velká pochvala patří vzpěračům, kteří vybojovali cenné medaile na světovém a evropském šampio-

nátu v Gruzii. Českobudějovičtí vzpěrači se zrakovým postižením se zúčastnili ve dnech od 22. 10. 

do 29.10.2021 mistrovství světa v benchpressu v Gruzii. 

Děkuji za všechny aktivní sportovce Národní sportovní agentuře za finanční podporu na zabezpe-

čení sportovních, tělovýchovných a organizační funkce realizujících sportovní aktivity, zajištění pra-

videlných sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců, zajištění podpory talentovaných ZPS, 

dále podporu účasti ZPS na soutěže v ČR i v zahraničí. Obě dotace za rok 2021 byly velkým příno-



sem pro naše členy a pořízené sportovní vybavení napomůže talentovaným sportovcům s handicapem 

k pravidelné přípravě. 

Současně bych chtěl využít této příležitosti a rád poděkoval všem příznivcům za podporu naší 

neziskové organizace, kterou došlo ke zkvalitnění služeb a sportovních aktivit pro osoby se 

zdravotním postižením. Poskytované služby by se daly těžko realizovat bez darovaných prostředků, 

které nám pomáhají naše služby dále vylepšovat, dodávají nám sílu pokračovat.  

Dále bych chtěl vyslovit naději na další aktivní spolupráci do let budoucích, aby sportovci s různým 

handicapem mohli důstojně reprezentovat České Budějovice, jižní Čechy a Českou republiku na 

mezinárodních soutěžích.  

 

Přeji všem pevné zdraví, hodně osobních i sportovních úspěchů. 

 

Jiří Smékal, předseda 1.CZP JČ, z.s. 

 

 

Poslání 1. CZP JČ, z.s. 

 

Základním posláním 1.CZP JČ, z.s. je poskytnout osobám se zdravotním postižením možnosti 

kulturního, společenského a zejména sportovního vyžití, bez ohledu na věk a druh postižení. 

Posláním 1.CZP JČ, z.s. je také poskytování služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 

108/2006 Sb. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, seniory a osoby se zdravotním 

postižením. Při svých činnostech bude 1.CZP JČ, z.s. využívat všech možností pro integraci 

handicapovaných občanů do společnosti. Dále vytváření vstřícného prostředí a zlepšování postavení 

zdravotně postižených spoluobčanů ve společnosti a tím tak podpořit pocit psychické i fyzické 

pohody a poskytnout smysluplné využití volného času. Lidem je v 1.CZP JČ, z.s. nabídnuto 

dostatečné využití po stránce sportovní, rehabilitační, kulturní, vzdělávací a sociální pomoci. 

 

Do centra docházejí děti od předškolního věku až po seniory se zrakovým, tělesným, sluchovým, 

mentálním a kombinovaným postižením, i lidé různých národnostních menšin, každodenně dle svého 

rozvrhu a svých možností, prostřednictvím integrace. 

Integrace není záležitostí pouze postižených, má přínos i pro osoby bez postižení. Široká veřejnost 

města Českých Budějovic využívá moderní vybavení bezbariérové haly a podmínky pro provozování 

paralympijských a olympijských sportů. Lidé zde každodenně provozují pohybové aktivity na 

všech úrovních – rekreační, vrcholový sport, rehabilitaci po úrazech a civilizačních chorobách, 

kondiční cvičení od dětí až po seniory. 

1.CZP JČ, z.s. spolupracuje s ČPV, ČSZPS, ČATHS, ČVS, u kterých jsou registrováni sportovci 

centra a finančně přispívají na činnost 1.CZP JČ, z.s. 

 

 

 

 



 

Orgány spolku 

 

1.CZP JČ, z.s. - zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých   

                          Budějovicích  v oddílu L, vložce číslo 1517. 

 

Název nejvyššího orgánu: Členská schůze 

 

Statutární orgán – Výbor: 

 předseda –      Jiří Smékal (zakladatel 1.CZP JČ v roce 1993) 

 člen výboru – Jaroslav Klímek 

 člen výboru – Bc. Radek Smékal, DiS. 

 

Kontrolní komise: 

 zástupce kontrolní komise – Ing. Petra Klimešová 

 člen kontrolní komise –        Martin Salač 

 člen kontrolní komise –        Ing. Ivan Dvořák 

 

 

Zaměstnanci 1. CZP JČ, z.s.: 

 

Jiří Smékal               –  předseda, manažer, trenér (DPP, důchodce) 

Jana Smékalová, DiS.   –  projektová koordinátorka, administrativa, pracovník se sociálním   

                                         zaměřením (DPP, důchodce)   

Tomáš Smékal   -   trenér fitness, asistent sportovců s handicapem (Pracovní smlouva)  

Bc. Roman Smékal   -   trenér fitness, asistent při sportovních akcích (Pracovní smlouva)                                          

Mgr. Ilona Malechová –   účetní (DPP) 

Bc. Radka Smékalová, DiS.-  vedení Mateřinky loděnice (Mateřská dovolená), pohybových  

                                                a kreativních aktivit pro děti   

Zdeňka Dubská     - asistentka při hlídání dětí v Mateřince Loděnice (Pracovní smlouva)                 

 

 



Kalendář akcí 2021 

 

Závody ve veslování: 

I. kolo Poháru ČR 2021-2022 v jízdě na veslařském trenažéru – Praha, sobota 11. prosince 2021 – Sportovní hala Sport 

hotelu Břve, Hájecká 1866, 253 01 Hostivice. 

II. kolo Poháru ČR 2021-22 v jízdě na veslařském trenažéru – Ústí n. L. /Hodonín, sobota 15. ledna 2022 –Základní 

škola Ústí n. L. – Mojžíř, Hlavní 193 / Hodonín – bude upřesněno. 

III.kolo Poháru ČR 2021-22 v jízdě na veslařské trenažéru – Děčín, sobota 5. února 2022 – Sportovní hala, Maroldova 2, 

405 02 Děčín. 

XXIX. Mezinárodní mistrovství ČR 2022 v jízdě na veslařském trenažéru / IV. kolo Poháru ČR 2021-2 – Olomouc, 

neděle 20. února 2022 – Sportovní hala UP Olomouc, U sportovní haly 2, Olomouc 

Veslování, kanoistika: 

12.2.2021 – Virtuální MČR v jízdě na veslařském trenažéru 

17.5.2021 –  Tréninky a soustředění veslařů a kanoistů v hale a na řece Vltavě, ČB 

30.5.2021 –  Zahájení veslařské sezóny + instalace veslařského mola na řeku Vltavu, ČB 

17.7.2021 –   I.kolo Poháru Fitness loděnice v halovém veslování, ČB 

31.7.2021 –   II.kolo Poháru Fitness loděnice v halovém veslování, ČB 

14.8.2021 –  III.kolo Poháru Fitness loděnice v halovém veslování – ČB + vyhlášení výsledků z Pohárů 

28.8.2021 –  Otevřený Přebor JČ kraje v halovém veslování pro sportovce se zdravotním postižením 

31.8.2021 –   Slavnostní ukončení vodácké sezóny – na řece Vltavě + vytažení veslařského mola z řeky 

12.12.2021 – OPEN závod – Vánoční veslování na trenažérech – Č. Budějovice 

Vzpírání – benchpress: 

Od 17 .5 .2021 – Otevření sportoviště 1.CZP JČ, z.s. po dlouhodobé uzavírce skrz nemoc Covid 19 

17 .7 .2021 – I.kolo Poháru ČR v benchpressu handicapovaných sportovců – Č.Budějovice  

31 .7 .2021 –  II.kolo Poháru ČR v benchpressu handicapovaných sportovců – Č.Budějovice 

14 .8 .2021 –  III.kolo Poháru ČR v benchpressu handicapovaných sportovců – Č.Budějovice + vyhlášení výsledků z 

Pohárů 

23. – 27. 3. 2021 – Soustředění v powerliftingu a benchpressu ZP + TP – Č. Budějovice 

11.9.2021 – MMČR v benchpressu zrakově, tělesně a intelektuálně handicapovaných sportovců – hala Č. Budějovice 

1. – 10.10.2021 –    Soustředění v powerliftingu a benchpressu ZP  – Č. Budějovice 

23. – 30.10.2021 – MS v benchpressu zrakově postižených sportovců – Gruzie 

Atletika: 

Od 20. 5. do 24.6.2021 –  soustředění přípravky dětí v atletice, ČB 

od 20. 5. do 24. 6. 2021 – nábor talentované mládeže a dětí – čtvrtek od 16:30 hod.- 17:30 hod. 

od 9. 9. – 22. 12. 2021 – nábor talentované mládeže a dětí – čtvrtek od 16:30 hod.- 17:30 hod. 

Vzduchová střelba VzPi: 
5. 6.2021 – Jarní cena Olomouce, Lazecká střelnice, Olomouc 
6. 6.2021 – I.kolo Český Pohár 2021, Olomouc 

2021 –  Putovní pohár 21.roč. – VzPi 60, Chrast u Chrudimi 

srpen 2021 – MČR 2021 – VzPi 60 – SH1, Lazecká střelnice Olomouc 

1. 8. 2021 –  II. kolo Český Pohár 2021 – VzPi 60 – SH1, Lazecká střelnice Olomouc 
9. 10. III kolo finále (Lazecká střelnice) 
2021 – Velká cena Borku – 23.roč., VzPi 60, střelnice Borek u ČB 

11. 2021 – VC Stromovky – VzPi 60 – SH1, střelnice Borek u ČB 



 

04. – 06. července 2021    1. kolo         (Plzeň – Lobzy) 

23. – 25. července 2021    2. kolo         (Plzeň – Lobzy) 

20. – 22. srpna 2021          3. kolo         (Plzeň – Lobzy) 

03. – 05. září 2021              Finále          (Plzeň – Lobzy) 

 

Ostatní akce: 

25.3. – 4.4.2021 – velikonoční charitativní akce HM Globus pro 1.CZP JČ, z.s. Č.Budějovice 

15.2. – 5.5.2021 – dobročinný projekt na podporu neziskových organizací „Globus Lepší svět“ – regionální pomoc , ČB 

18.5. – 31.12. 2021 – Projekt Státního zdravotního ústavu z ESF Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou 

a sociálním vyloučením cvičení pro zdraví, vždy v úterý a pátek 18-19 hod. 

17. 12. 2021 pátek od 18 hod. – Vyhlášení nejlepších handicapovaných sportovců 1.CZP JČ za rok 2021 

v bezbariérové hale 1.CZP JČ, z.s., členská schůze 

Wrestling pro sportovce bez handicapu: 

Zájemci se mohou na individuální tréninky přihlašovat celoročně na tel,: 604 718 304 (nácvik techniky zápasu, rozvoj 

všeobecné kondice – gymnastika, překážkové dráhy, atd.). 

 

 

Virtuální MČR v jízdě na veslařském trenažeru 2021 

  

  Snímek Matěje během online závodu 

Pandemie Covidu negativně zasáhla i zimní veslařskou sezónu. Normálně by se sportovci zúčastnili dvou halových pohá-

rů a připravovali se na MČR v Hodoníně. Proto Český veslařský svaz se snaží motivovat k pravidelné přípravě aspoň tím, 

že uspořádal v sobotu  12.2.2021 virtuální Halové mistrovství ČR. Díky moderní technologii bylo možné závody na tre-

nažérech uskutečnit v jeden čas už i virtuálně prostřednictvím internetového spojení. V ČR je toto úplnou novinkou, tre-

néři ani závodníci s ním nemají zatím velké zkušenosti. Všichni zájemci mohli využít i dva virtuální semináře a generální 

zkoušku. 

Český veslařský svaz připravil technický manuál pro nastavení ergometrů k závodům pro použití doma. Pro registraci 

každý závodník obdržel emailem svůj unikátní kód, kterým se pak přihlásil do systému. Při závodě se jednotlivcům na 

displeji svého ergometru Concept2 zobrazují totožné údaje jako při závodech ve sportovních halách. Na monitoru počíta-



če jsou zobrazeny tradiční „lodičky“ s průměrným časem na 500 m. MČR se celkem zúčastnilo přes 300 závodníků, pře-

devším bez zdravotního handicapu, z toho 7 sportovců s různým handicapem. 

Jako jediný českobudějovický zástupce z 1.Centra zdravotně postižených JČ, z.s. se MČR zúčastnil Matěj Havel 

v kategorii m A (PARA PR1) a závod na 2000 m dojel v čase 15:34,5. 

Při spojení čtyř kategorií skončil na třetím místě. Matěj Havel soutěží v kategorii s nejtěžším handicapem PR1, nepoužívá 

dolní končetiny, břišní svaly, má omezený úchop na ruce, nepoužívá pohyblivé sedátko-slajd). 

  

Výsledky: 

1. Jindřich Bartoň – m LTA-ih – 07:59,5 – kat. PR3 – intelektuální handicap (z Ústí n. Labem) 

2. Miloslav Malý – m LTA-ih – 08:26,0 – kat. PR3 – intelektuální handicap (z Ústí n. Labem) 

3. Matěj Havel – m A – 15:34,5 – kat. PR1 – tělesný handicap (z 1.CZP JČ, Č. Budějovice) 

 

 

Poděkování hypermarketu Globus v Českých Budějovicích 

Získali jsme příspěvek na drobné sportovní vybavení pro sportovce s různými typy handicapu před velikonočními svátky. 

Zákazníci tak měli možnost zakoupením velkého mazance přispět na dobrou věc. 

Děkujeme jim. 

 

Změna termínů soutěží sportovců s tělesným, zrakovým a intelektuálním postižením 

v Českých Budějovicích v roce 2021: 

  



         17. 7. 2021 – I.kolo Poháru ČR v benchpressu 
         17. 7. 2021 – I.kolo Poháru Fitness Loděnice v halovém veslování  
         31. 7. 2021 – II.kolo Poháru ČR v benchpressu 
         31. 7. 2021 – II.kolo Poháru Fitness Loděnice v halovém veslování 
         14. 8. 2021 – III.kolo Poháru ČR v benchpressu 
         14. 8. 2021 – III.kolo Poháru Fitness Loděnice v halovém veslování 
         28. 8. 2021 –  „Otevřený Přebor JČ kraje“ v halovém veslování 
         11. 9. 2021 – MMČR v benchpressu 2021 
 

 

!!! OTEVŘELI jsme v pondělí 17. 05. 2021 

Konec uzavírky sportovišť. 
 

 

 

 

Rozhýbejme děti !!!  Pokračuje cvičení dětí od 6 let. 
 

Pokračovalo opět cvičení dětí od 6 let. V hale Fitness Loděnice na Vltavském nábřeží 1545/5a, České Budějovice. 

Všestranná sportovní přípravka dětí od 6 let (60 min.)  

Pravidelně každý čtvrtek od 20. 05 .2021  – od 16:30 do 17:30 hod. 

V každé skupince cca 10 dětí. Seznamujeme děti se základními pohybovými dovednostmi z gymnastiky, atletiky, míčo-

vých her, vodních sportů, sebeobrany atd. pod odborným vedením zkušených trenérů. Máme u nás připravenou širokou 

škálu sportovního vybavení a pomůcek, jak pro děti se zrakovým, tak i s tělesným, sluchovým a kombinovaným handica-

pem, vhodné pro rozvoj pohybové všestrannosti a motoriky, např. běžecké, veslařské, lyžařské trenažéry, molitanové 

sestavy (překážky), balanční a ozvučené míče, žíněnky, trampolíny, atd. 

Všestranné tělesné cvičení působí rovnoměrně na všechny svalové skupiny dítěte a přispívá k jeho harmonickému vývoji. 

 

 

Tréninková plocha pro přípravku dětí 

https://www.1czpjc.online/aktualne/otevirame-v-pondeli-17-05-2021.html
https://www.1czpjc.online/aktualne/pokracuje-cviceni-deti-od-6-let.html


 

Nácvik pádlování na stabilním katamaránu za dozoru trenéra. 

 

 

 

Termíny soutěží sportovců s tělesným, zrakovým, intelektuálním a kombinova-

ným postižením v Českých Budějovicích v roce 2021v bezbariérové hale  

1.CZP JČ, z.s. na Vltavském nábřeží 1545/5a: 

  

17. 7. 2021 – I.kolo Poháru ČR v benchpressu – přihlášky do 16. 7. 2021 

(vážení a kontrola vybavení od 10 – 11:30 hod., zahájení ve 12:00 hod.) 

17. 7. 2021 – I.kolo Poháru Fitness Loděnice v halovém veslování na 500 m, 

start od 16:00 hod. – přihlášky do 16. 7. 2021 

————————————————————————————————————– 

31. 7. 2021 – II.kolo Poháru ČR v benchpressu – přihlášky do 30. 7. 2021 

(vážení a kontrola vybavení od 10 – 11:30 hod., zahájení ve 12:00 hod.) 

31. 7. 2021 – II.kolo Poháru Fitness Loděnice v halovém veslování na 500 m, 

start od 16:00 hod. – přihlášky do 30. 7. 2021 

————————————————————————————————————– 

14. 8. 2021 – III.kolo Poháru ČR v benchpressu – přihlášky do 13. 8. 2021 

(vážení a kontrola vybavení od 10 – 11:30 hod., zahájení ve 12:00 hod.) 

14. 8. 2021 – III.kolo Poháru Fitness Loděnice v halovém veslování na 500 m, 

start od 16:00 hod. – přihlášky do 13. 8. 2021 

————————————————————————————————————– 

28. 8. 2021 – „Otevřený Přebor JČ kraje“ v halovém veslování na 500 m, 

přihlášky do 23. 8. 2021 

(registrace od 15:00 -15:30 hod., start od 16:00 – 17:00 hod.) 

————————————————————————————————————– 

11. 9. 2021 – MMČR v benchpressu 2021 – přihlášky do 5. 9. 2021 

(vážení a kontrola vybavení od 10 – 11:30 hod., zahájení ve 12:00 hod.) 

Základní informace o podmínkách soutěže „Pohárů 2021“: 

1) V Pohárech 2021 startují závodníci ve věkové kategorii od 14 let. Pořadatel Pohárů 2021 nenese odpovědnost za pří-

padné škody vzniklé na zdraví nebo majetku účastníků! 

2) Do Pohárů 2021 se započítávají všechna umístění závodníka v jednotlivých kolech Pohárů 2021. 



3) Pohárů 2021 se mohou zúčastnit sportovci se zrakovým, tělesným, intelektuálním, s kvadruplegií a kombinovaným 

postižením (kvadruplegici soutěží na multipressu). V halovém veslování je otevřena kat. OPEN. 

4) Nominace na MMČR pro závodníky z ČR je podmíněna účastí alespoň v jednom kole Poháru ČR. 

5) Vyhlášení výsledků Pohárů handicapovaných v benchpressu bude probíhat na MMČR – 11.09.2021. Vyhlášení vý-

sledků v halovém veslování proběhne dne 28.08.2021 při Přeboru JČ kraje.  

1. místo – 15 bodů 5. místo – 8 bodů  9. místo – 4 body 

2. místo – 13 bodů 6. místo – 7 bodů  10. místo – 3 body 

3. místo – 11 bodů 7. místo – 6 bodů 11. místo – 2 body 

4. místo – 9 bodů 8. místo – 5 bodů 12. místo – 1 bod 

  

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti na změnu časového rozpisu soutěží. 

 

Poháry v benchpressu od 17.7 – 31.7.2021 

I sportovci s různým handicapem chtějí podpořit v duchu olympijského hnutí české reprezentanty, kteří se  účastní na 

letních OH v Tokiu a to tím, že se sami zúčastnili ve dnech 17.7. a 31.7.2021 I. a II. kola Poháru ČR v benchpressu  

a Poháru Fitness Loděnice v halovém veslování v Českých Budějovicích v 1. Centru zdravotně postižených JČ na Vltav-

ském nábřeží. 

Kromě sportovců z jihočeského kraje přijeli např. Lukáš Šafr – 80 kg (kvadruplegik) z Bakova nad Jizerou, Petr Stodůlka 

– 82,5 kg (amputář) z Kroměříže, Martin Fejfar – 60 kg (slabozraký) z Prahy a Martin Biháry – 167,5 kg z Rokycan. 

Po dlouho uzavřených sportovištích je to dobrý příslib do budoucna a jsme na správné cestě k obnovení a zlepšení spor-

tovních výkonů. Věříme, že po dalších naplánovaných soutěží, budou výkony ještě lepší. Svoji fyzičku si budou moci 

sportovci otestovat na Otevřeném Přeboru JČ kraje v halovém veslování dne 28.8.2021. 

Také tři vzpěrači se zrakovým postižením – Martin Biháry – 167,5 kg, Michal Rokůsek – 110 kg a Martin Fejfar – 60 kg 

se připravují na mistrovství světa v benchpressu v Gruzii a jejich stoupající výkonnost očekáváme, že předvedou na 

MMČR dne 11.9.2021, kde budou současně vyhlášení i vítězové tří kol Poháru ČR v benchpressu. 

Celkové umístění ze tří kol pohárových soutěží v Poháru fitness Loděnice budou zveřejněny dne 28.8.2021 a vítězové 

budou vyhlášeni u příležitosti pořádání Otevřeného Přeboru JČ kraje v halovém veslování. 

 

 



Fotogalerie ze tří kol Poháru Fitness Loděnice – 17.7., 31.7. a 14.8.2021  

a Přeboru JČ kraje v halovém veslování na 500 m – dne 28.8.2021 sportovců  

s handicapem. 
 

 

 

 

 



MMČR 2021 handicapovaných sportovců 

 

 

 

 

MMČR proběhlo 11.9.2021 v bezbariérové hale 1.Centra zdravotně postižených JČ a zúčastnilo  se ho celkem  35 závod-

níků a závodnic, dva cizinci z Rakouska a ze Slovenska se bohužel z vážných zdravotních příčin nemohli zúčastnit, ale na 

dálku popřáli všem účastníkům pohodové závody, na kterých mohli být s nimi. V minulosti se oba, jak Roland Mitterleh-

ner z Rakouska, tak Pavol Vološin ze Slovenska, zúčastňovali námi pořádaných mistrovství světa v Českých Budějovi-

cích, nebo MČR. 

MMČR proběhlo pod záštitou primátora města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody. Současně se ujal předávání 

sportovních pohárů, medailí a diplomů, na které město přispělo. Pana primátora handicapovaní vzpěrači již znají a je pro 

ně ctí, že zavítal mezi ně do bezbariérové haly a někteří opravdu nezastírali upřímnou radost, navíc jeho empatický pří-

stup ke sportovcům přispěl ke sváteční atmosféře celého sportovního odpoledne. 

 

MMČR bylo přípravou před nadcházejícím MS zrakově postižených sportovců v Gruzii v říjnu 2021, kde budou ČR 

reprezentovat dva zástupci z TJ 1.CZP JČ (Martin Biháry a Michal Rokůsek) a jeden sportovec z Prahy (Martin Fejfar), 

přičemž Martin Biháry by se rád pokusil o získání desátého titulu Mistra světa! Český svaz zrakově postižených sportov-

ců také finančně přispěl na důstojné uspořádání. 

„Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“ 

https://www.1czpjc.online/aktualne/mmcr-2021-handicapovanych-sportovcu.html


Boj do posledního výstřelu 

 
Dne 16.10.2021 se konalo MČR ve sportovní střelbě v Plzni. Jiří Němec z 1.Centra zdravotně postižených JČ, z.s. vybo-

joval stříbrnou medaili ze vzduchové pistole v kat. handicapovaných SH1.V  boji o stříbrnou medaili rozhodla poslední 

střela, kde se Jirkovi podařilo v terči zasáhnout devítku, a tím překonat reprezentanta Františka Konečného. Soutěž probí-

há na 60 ran ze vzdálenosti na 10 m. 

Tato paralympijská disciplína byla v Plzni zastoupena českými reprezentanty, z nichž zvítězil Mistr světa Tomáš Pešek 

z Plzně. Druhý Jiří Němec, na třetím místě skončil František Konečný a čtvrtý Roman Gronský.   

Jirkovi moc gratulujeme, neboť po úrazu pravé ruky nabral po pečlivé přípravě opět dobrou formu. 

 

 

                      

 

https://www.1czpjc.online/aktualne/boj-do-posledniho-vystrelu.html


Zrakově postižení vzpěrači přivezli z MS v Gruzii medaile. 

 

Vzpěrači vybojovali medaile na světovém a evropském šampionátu v Gruzii Českobudějovičtí vzpěrači se zrakovým 

postižením se zúčastnili ve dnech od 22. 10. do 29.2021 mistrovství světa v benchpressu v Gruzii. 

I přes náročnou situaci skrz pandemická opatření,  získal Martin Biháry stříbrnou medaili výkonem 170 kg ve váh.kat.do 

90 kg v kat. OPEN, v kat. Masters nad 40 let má zlatou medaili, dále v evropském bodování také zlatou a stříbrnou me-

daili. Michal Rokůsek vybojoval bronzovou medaili v evropském bodování, když zvedl činku o váze 120 kg ve váh. 

kategorii do 100 kg. Oba vzpěrači jsou členy 1.Centra zdravotně postižených JČ, z . s. na Vltavském nábřeží v Českých 

Budějovicích. Trenér, Jiří Smékal, pochvaluje výkony svých svěřenců a brzy po příletu se opět s vervou vrhli na sportov-

ní přípravu, tentokrát na IBSA Games Afrika v Egyptě – Luxoru v březnu 2022, kde by měl výpravu doplnit další česko-

budějovický vzpěrač Josef Camfrla. 

Doufá, že se klukům za pět měsíců podaří překonat své osobní rekordy a tím důstojně reprezentovat Českou republiku. 

 

 

 

https://www.1czpjc.online/aktualne/nasi-sportovci-v-gruzii-potvrdili-sve-vykony.html


 

Zleva: Michal Rokůsek a Martin Biháry – oba medailisté  



 

Poděkování NSA 

 

Děkujeme Národní sportovní agentuře za podporu na zabezpečení sportovních, tělovýchovných a 

organizační funkce realizujících sportovní aktivity, zajištění pravidelných sportovních aktivit zdra-

votně postižených sportovců, zajištění podpory talentovaných ZPS, dále podporu účasti ZPS na sou-

těže v ČR i v zahraničí. Dále se NSA podílela na nákladech na celoroční provoz a údržbu za rok 

2021, kdy byly uhrazeny náklady za energie, udržování technických prostředků, posilovacích strojů 

a zařízení v naší bezbariérové haly 600 m². 

Obě dotace za rok 2021 byly velkým přínosem pro naše členy a pořízené sportovní vybavení napo-

může talentovaným sportovcům s handicapem k pravidelné přípravě. 

Mnohokrát děkujeme! 

 



 

 

 

 



Tři kola Pohárů v jízdě na veslařském trenažéru v Českých Budějovicích 

Výsledky: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

I.kolo Poháru ČR 2021-2022 v jízdě na veslařském trenažéru 

 

V sobotu dne 11.12.2021 se výprava českobudějovických veslařů z 1.CZP JČ, z.s. zúčastnila Poháru 

ČR v halovém veslování na 2000 m v Praze-Hostivicích. 

Z výsledků: 

Kat. tělesně postižených 

1.místo – Martin Tomka – 07:53,2 

2.místo – Roman Janků – 07:58,8 

4.místo – Aleš Jelínek – 09:00,8 

Kat. zrakově postižených 

2.místo – Michal Rokůsek – 08:11,1 

3.místo – Josef Camfrla – 08:42,4 

Kat. intelektuálně postižených 

2.místo – Adam Šohájek – 08:49,9 

3.místo – Zdeněk Pletzer – 08:56,6 

Kat. intelektuálně postižených – ženy 

1.místo – Alena Nováková – 09:55,0 – český rekord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  Zaměstnanec 1.CZP JČ, z.s. Bc. Roman Smékal úspěšně vykonal rekvalifikaci trenéra fitness 



 



 

Michal Rokůsek – bronzová medaile z MS v Gruzii – 1.str. 



 

Michal Rokůsek – bronzová medaile z MS v Gruzii – 2.str. 



 

 



 

 

výsledky Jiřího Němce - VzPi60 SH1: 



  

Výsledky ze střeleckých soutěží Jiřího Němce 
 

                          

                          

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.kolo Poháru ČR v jízdě na veslařském trenažéru – Hostivice 10.12.2021 

 

 



 

 

 



 

Josef Camfrla se zrak. postižením při jízdě v Hostivicích 

 

 

Na 2.místě Roman Janků, na 1.místě Martin Tomka – kat. TP 

 



 

Na 2.místě Michal Rokůsek, na 3. Místě Josef Camfrla – kat. ZP 

 

 

Na 2.místě Adam Šohájek, na 3.místě Zdeněk Pletzer – kat. ID 

 



 

Alena Nováková – 1.místo – kat. ID 

 

 

Přátelské setkání v Hostivicích Jiřího Smékala s Petrem Janákem (uprostřed), trenérem 

veslování Ústí nad Labem - Paprsek 

 



 

 

 

Děkujeme hasičům za příkladnou pravidelnou pomoc při instalaci veslařského mola! 



 

Pravidelná příprava dětí v hale na veslařských trenažérech v roce 2021 

 

 

Na 2. místě Lenka Tomková, na 1.místě Johana Žižková – MČR 2021 v benchpressu 



 

Mnohonásobný Mistr světa – Martin Biháry s primátorem Jiřím Svobodou- 

MČR v benchpressu 2021 



 

 

 

Fota z Pohárů v benchpressu 2021 v bezbariérové hale 1.CZP JČ 



OPEN – Vánoční veslování 2021 – hala 1.CZP JČ, z. s. – 27. 12. 2021 

Klubová soutěž v halovém veslování proběhla 27.12.2021 v kategoriích mužů a juniorek na 2000 m a v kategorii žákyň 

na 500 m. Nejlepší sportovci a sportovkyně byli oceněni, kromě pochvaly trenéra, i poháry. 

Veslařské trenažéry Concept2 jsou velmi oblíbenou disciplínou v naší bezbariérové hale a děkujeme za finanční podpo-

ru z dotace NSA na jeden z nich. 

Veslovací trenažér je komplexně prospěšný pro posilování zad, rukou, nohou, hýždí, břicha a také simulující pohyb zábě-

rů jako na lodi. Patří mezi nejuniverzálnější stroje. 

Jméno, příjmení Trať Dosažený čas Umístění 

Kategorie mužů: 
   

Benýšek Radek 2 km 12:19,7 8. 

Palas Martin 2 km 14:10,5 9. 

Havel Matěj 2 km 15:42,6 10. 

Janků Roman 2 km 7:49,9 3. 

Tomka Martin 2 km 7:48,3 2. 

Černý FIlip 2 km 7:21,3 1. 

Piksa Josef 2 km 15:46 11. 

Camfrla Josef 2 km 9:19 6. 

Trmata Daniel 2 km 8:09,2 4. 

Oktábec Marek 2 km 9:45,4 7. 

Rokůsek Michal 2 km 8:11,7 5. 

Kategorie juniorek: 
   

Dušková Petra 2 km 9:51,5 2. 

Kundrátová Karolína 2 km 9:04 1. 

Kategorie žákyň: 
   

Smékalová Leontýna 500 m 2:00,6 1. 

Klementová Silvie 500 m 2:05,4 2. 

Klimešová Linda 500 m 2:51 5. 

Vojtíšková Viktorie 500 m 2:26,6 3. 

Mikešová Karolína 500 m 2:36,4 4. 

 

 

https://www.1czpjc.online/aktualne/open-vanocni-veslovani-2021-hala-1-czp-jc-z-s-27-12-2021.html


 

Předání ceny za 1.místo  p. Černému za nejlepší čas a také Martinu Tomkovi za 2.místo, gratulujeme! 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poděkování 

 

Jménem 1.Centra zdravotně postižených JČ, z.s. děkujeme za podporu všem dárcům,  

dobrovolníkům, příznivcům, kteří se podíleli v roce 2021 na rozvoji a podpoře činnosti organizace 

 a v neposlední řadě sportovcům s handicapem, kteří důstojně reprezentovali ČR: 

 

 

 

Statutární město České Budějovice 

Budějovický Budvar n. p. 

ČATHS, ČSZPS, Český veslařský svaz  

Jednota, spotřební družstvo ČB 

ČEPS, a.s.  

Nadace ČEZ 

Teplárna ČB, a.s. 

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry 

GLOBUS České Budějovice 

 

 

Účastníci MČR v benchpressu 2021 


