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SK SKIVELO neslyšících Olomouc 

 

  
  



HHooddnnoocceenníí  ssoouuttěěžžnníí  sseezzóónnyy  22001188  nnaa  úúvvoodd::  
  

Naši členové sportovního klubu měli v roce 2018 velmi nabitý soutěžní program.  Týkalo se to ve více 
sportovních odvětví, a to zejména konáním soutěží jako jsou Mistrovství Evropy v horské cyklistice a atletice, 
Mistrovství Evropy ve fotbale juniorů, Evropský pohár v horské cyklistice, v orientačním běhu a v lyžování. Dále 
se také se konalo a klub i organizoval Mistrovství České republiky různých sportů jako je horská cyklistika, 
v běžeckém a sjezdovém lyžování a ve značně početném zastoupení orientační běh.  

Na Mistrovství Evropy v Atletice naši závodníci juniorské kategorie Daniel Juříček a Matěj Ponocný přivezli 
cenné medaile a to dvě stříbrné a pět bronzových. 

V den 17. listopadu v anketě Vyhlášení nejlepších neslyšících sportovců pro rok 2018 vyhrála Kateřina 
Janošcová z našeho klubu. Z dalších naších členů obsadil třetí místo Jan Čapek a na páté místo si odnesla 
Veronika Grygarová. Janošcová tuto soutěž zásluhou vyhrála zásluhou výborných výsledků na mezinárodních i 
domácích soutěží v bowlingu neslyšícících. V klubu je Janošcová svými výkony hodnocena jako nejlépe 
hodnotící sportovkyně z všech sportovních odvětví, které členové provozují v našem klubu.      

V cyklistickém odvětví byla nejvýznamnější soutěž na začátku května a to Mistrovství Evropy v horské 
cyklistice, které se konalo v Belgickém městečku Anhee. Česká výprava z SK SKIVELA jela  2.disciplíny a to v 
Cross Country a v Maratónu. Njelépe se dařilo v Maratonském závodě v délce 65 km v okolí Anhee. Na čele 
závodního pole se držel Jan Čapek s Davidem Studýnkou. Do cíle nejlépe dojel Jan Čapek na vynikající 5. pozici, 
dále za ním David Studýnka obsadil 9. místo, Pavel Pastrnek (i přes jeden nepříjemný pád) získal 11. místo a 
Franta Kocourek skončil na 18. místě. Přes velmi silnou konkurenci v zastoupení Ruska, Slovenska, Maďarska, 
Švédska, Itálie, Turecka a dalších zemí se Český tým výrazně zviditelnil výbornými výsledky. 

V průběhu této sezóny 2018 se v cyklistice nejvíce dařilo reprezentatovi Janu Čapkovi a Davidovi 
Studýnkovi. Výborných výsledků dosáhli na Mistrovství Evropy v Belgií a Evropských poháru v Kalnici na 
Slovensku, v České Republice – Radíkov u Olomouce a v Maďarsku. V Radíkově klub SK SKIVELO organizoval 
Evropský pohár a to i ve spojitosti s Mistrovství ČR neslyšících. Jan Čapek v letošním roce do třetice opět 
obhájil celkové prvenství v Evropském poháru neslyšících v horské cyklistice. David Studýnka obhájil celkové 2. 
místo.  

V zimním období v zastoupení Františka Kocourka v běžeckém lyžování, dosáhl vynikajících výsledku 
v Kanadském maratonu na 51km u Ottawy, kde vybojoval celkové 20. místo z necelých 500 slyšících závodníků. 
Podobných výsledků dosahoval i na domácí půdě. Zúčastnil se,,15 okolo Paprsku“ kde ve své věkové kategorií 
dojel na 2. místě a celkově skončil na 10. místě. Tento závod byl i v rámci Mistrovství ČR neslyšících a mezi 
neslyšícími soupeři jsem vyhrál jak v klasické technice, tak i ve volné technice. Hned v dalším víkendu se 
zúčastnil významného závodu v Itálií pod názvem Marcialonga, kde celkově dojel na 301. místě z téměř  7 tisíc 
účastníků. 

Letošní deaf-OB sezóna byla náročná časově i organizačně.  Klub SK SKIVELO sice patří k menším klubům 
neslyšících, ale aktivita zejména v cyklistice a orientačním běhu je příkladná. Klub uspořádal během roku 2018 
tři řádná MČR neslyšících ve spolupráci se slyšícími pořadateli, jedno soustředění a závodníci SK SKIVELO se též 
zúčastňovali i závodů mezi slyšícícmi. 

Celkově byla sezona úspěšná. Všechna M ČR proběhla podle plánu, stejně jako soustředění. Důležité je, že 
už se stabilizovala parta neslyšících běžců, kteří chtějí tento sport provozovat a také to, že je stále o OB zájem. 
Příští rok se koná v Olomouci MS neslyšících a věříme, že borci z SK SKIVELO zde získají nějaký ten úspěch. A 
také nesmíme zapomenout na to, že OB není jen vrcholový sport, ale i rekreační a že se nám podaří získat i 
další neslyšící zájemce.         
 

Dále v odvětví bowlingu se naši členové pravidelně zúčastňovali všech Mistrovství ČR neslyšící, ale také i 
slyšící soutěží v Olomoucké lize pro slyšící, takže měli možnost se i porovnávat se zdravými soutěžícími. 
V průběhu celé sezóny nejlépe dosahovali výsledky Kučera P., Janošec M., Janošcová K. a Zápalka S. Zde ještě 
bychom chtěli zmínit výborná umístění Kateřiny Janošcové na ME v Rakousku kuželky: 
2.místo – ME 2018 – tandem sprint ženy 
3.místo – ME 2018 – team žen 
3.místo – ME 2018 – jednotlivci žen 
3.místo – ME 2018 – kombinace 
 
     V Alpském lyžování naši reprezentanti podávali celou zimní sezónu výborné výsledky v soutěžích Evropského 
poháru. Nejlépe mezi ně se umísťovali Veronika Grygarová, která dvakrát obsadila bronzové umístění. Jan 
Panský, Matěj Ponocný. Všichni sportovci se přípravuji na zimní Deaflympijské hry v Itálii, které se bude konat 
v prosinci 2019. 



CCyykklliissttiikkaa  

 Nejvýznamnější soutěží bylo začátkem května Mistrovství Evropy v horské cyklistice, které se konalo 
v Belgickém městečku Anhee. Česká výprava z SK SKIVELA jela  2.disciplíny a to v Cross Country a v Maratónu. 
Dne 10.5. odstartovali olympijskou disciplínu Cross country a po hektickém startu  museli kluci objet několik 
pádů. Startovalo celkem 35 závodníků a nejlépe od nás dojel Čapek na 8. místě, dále Kocourek na 10. místě, 
Studýnka na 11. místě, Pastrnek na 12. místě. Následující Maratonský  závod v délce 65 km v okolí Anhee, byla 
trasa závodu byla velmi členitá až kopcovitá. Na čele závodního pole se držel Jan Čapek s Davidem Studýnkou a 
s menším odstupem Pavel Pastrnek a Franta Kocourek. Do cíle nejlépe dojel Jan Čapek na vynikající 5. pozici, 
dále za ním David Studýnka obsadil 9. místo, Pavel Pastrnek (i přes jeden nepříjemný pád) získal 11. místo a 
Franta Kocourek skončil na 18. místě. Přes velmi silnou konkurenci v zastoupení Ruska, Slovenska, Maďarska, 
Švédska, Itálie, Turecka a dalších zemí se Český tým výrazně zviditelnil výbornými výsledky. Na tomto 
Mistrovství Evropy byl delegátem Ota Panský (předseda ČSNS), který zde také odvedl kus práce na 
organizačním poli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V následujícím období sezóny 2018 se v cyklistice nejvíce dařilo reprezentatovi Janu Čapkovi a Davidovi 
Studýnkovi. Výborných výsledků dosáhli na Evropských poháru v Kalnici na Slovensku, v České Republice – 
Radíkov u Olomouce a v Maďarsku. V Radíkově klub SK SKIVELO organizoval Evropský pohár a to i ve spojitosti 
s Mistrovství ČR neslyšících. Jan Čapek v letošním roce do třetice opět obhájil celkové prvenství v Evropském 
poháru neslyšících v horské cyklistice. David Studýnka obhájil celkové 2. místo.  
Po celou dobu závodní cyklistické sezóny neslyšící cyklisté také absolvovali v rámci série MTB neslyšících 
celkem pět závodů a jeden neformální závod. Tyto závody se konaly v Radíkově ve spojitostí Mistrovství ČR 
neslyšících MTB a Evropský pohár, dále Lázně Bělohrad, v Leštině se konala série ve spojitosti MČR neslyšících 
MTB maraton, Týn nad Bečvou, Brno-Lesna a Hynčice pod Sušinou, který byl nahrazen za zrušený Nova Cup 
Mikulov z důvodu nízké účasti. V celkovém hodnocení zvítězil Jan Čapek. Na druhém místě skončil David 
Studýnka a třetí místo obsadil Pavel Pastrnek. V ženské kategorií zvítězila Jana Havlová, na druhém místě 
skončila Renata Šuláková a třetí pak Kristýna Havlová.  
 Závěrem lze shrnout, že cyklistická závodní sezóna byla velmi pestrá a vydařená díky dosažených 
úspěšných výsledků. Závody probíhaly většinou společně se slyšícími závodníky a dosažené výkony neslyšících 
závodníků byly porovnatelné se slyšícími závodníky.  
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SSeevveerrsskkéé  llyyžžoovváánníí  
 

 V zastoupení tohoto sportovního odvětví v našem klubu má zásluhu reprentant František Kocourek. V 
zimní běžkařské sezóně 2018 byla pro něho významná účast na skimaratonském závodu u Ottawy v Kanadě 
pod názvem Gatineauloppet. Na 51 kilometrové trati si vybojoval  20. místo z necelých 500. slyšících účastníků 
Na začátku zimní sezóny 2018 se zúčastnil dvou závodů pod názvem ,,Noční Bedřichovská“, kde se soutěží 
v podvečerním čase s čelovkou. První závod se jel volnou technikou a skončil na 25. místě a druhý den 
v klasické technice dojel na 28. místě. V dalším víkendu se zúčastnil ve skimaratonském závodu pod názvem 
,,Pustertaler“ v Italském Toblachu. Byla zde velmi pěkná a pestrá trasa závodů, která vedla i údolím mezi 
Toblachem a Cortinou d´Ampezzo. Zde si vybojoval celkovou 51. pozici z 500 závodníků. Následující týden se 
zúčastnil ,,15 okolo Paprsku“ kde ve své kategorií dojel na 3. místě a celkově skončil na 10. místě. Tento závod 
byl i v rámci Mistrovství ČR neslyšících a mezi neslyšícími soupeři jsem vyhrál jak v klasické technice, tak i ve 
volné technice. Hned v dalším víkendu se zúčastnil významného závodu v Itálií pod názvem Marcialonga, kde 
celkově dojel na 301. místě z téměř  7 tisíc účastníků. V první polovině února 2018 Kocourek vycestoval do 
Ottawy na skimaraton pod názvem Gatineauloppet, který je zařazen do světových závodů Worldloppetu a mezi 
ně patří Marcialonga, Jizerská 50 a další významné skimaratony po celém světě. Na Gatineauloppetu se jelo 
51km klasickou technikou a druhý den 51km volnou technikou. První den dojel celkově na 20. místě z necelých 
500 účastníků. Druhý den dokončil na 34. místě s podobnou účastí jako předchozí den. Pro něho to byl životní 
zážitek 
 

                                                                             
, 

 

 

OOrriieennttaaččnníí  bběěhh  
 
 Letošní deaf-OB sezóna byla náročná časově i organizačně.  Klub SK SKIVELO sice patří k menším 
klubům neslyšících, ale aktivita zejména v cyklistice a orientačním běhu je příkladná. Klub uspořádal během 
roku 2018 tři řádná MČR neslyšících ve spolupráci se slyšícími pořadateli, jedno soustředění a závodníci SK 
SKIVELO se též zúčastňovali i závodů mezi slyšícícmi. 
Celkově byla sezona úspěšná. Všechna M ČR proběhla podle plánu, stejně jako 
soustředění. Důležité je, že už se stabilizovala parta neslyšících běžců, kteří 
chtějí tento sport provozovat a také to, že je stále o OB zájem. Příští rok se koná 
v Olomouci MS neslyšících a věříme, že borci z SK SKIVELO zde získají nějaký ten 
úspěch. A také nesmíme zapomenout na to, že OB není jen vrcholový sport, ale i 
rekreační a že se nám podaří získat i další neslyšící zájemce.         
 
V neděli 8. dubna se v Tišnově konalo Mistrovství České republiky neslyšících 
v orientačním běhu ve sprintu. Pořadatelem byl klub SK SKIVELO ve spolupráci 
s VSK MENDELU Brno. Na startu se sešlo bohužel jen 5 závodníků (většina se 
omluvila - nemoc, zranění či pracovní důvody), ale všichni předvedli skvělé 
sportovní výkony a výsledkově jsme neztratili i mezi slyšícími.  V kategorii žen 
obhájila titul z Valašského Meziříčí Anna Pangrácová, která velmi dobře zaběhla 
svoji trať a porazila nejen Lenku Hornovou, ale i všechny slyšící soupeřky!!!  



 
 V mužské kategorii to bylo vyrovnanější. Josef Procházka a Jan Semerád běželi celkem vyrovnaně, 
rozdíl nechybových mezičasů mezi kontrolami byl 1 sekunda pro Honzu. Bohužel Honza udělal o chybu víc než 
Pepa a tak si musí na titul Mistra republiky ještě počkat. Zde kluci opět obsadili první dvě místa mezi slyšícími 
závodníky.  
 
MČR sprint ženy (1,7 km, 34 m převýšení, 17 kontrol) 
1. Anna Pangrácová  SKIVELO  14:43 
2. Lenka Hornová  SKIVELO 20:50 
 
MČR sprint muži (2,1 km, 40 m převýšení, 20 kontrol) 
1. Josef Procházka  SKIVELO  16:58 
2. Jan Semerád   SKIVELO  17:26 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V sobotu 16. června se v Chotěboři konalo další Mistrovství České republiky 
neslyšících v orientačním běhu ve sprintu. Pořadatelem byl klub SK SKIVELO ve spolupráci 
se Sportovním klubem Chotěboř. Na startu se sešlo 10 neslyšících závodníků ze 4 klubů a 
dokonce i jeden závodník z daleké Venezuely.  
 V kategorii žen získala titul Anna Pangrácová, která velmi dobře zaběhla svoji trať  
V mužské kategorii byl Josef Procházka a Michal Stanovský (Vítkovice) bojovali na dálku o 
titul. V první technické pasáži měl navrch Pepa, ale Michal se v běžecké pasáži nevzdal a 
stáhl ztrátu asi na minutu, nicméně Pepa závěr ustál a obhájil tak titul ze Skřítku.   
 
MČR long ženy (4,4 km, 95 m převýšení, 16 kontrol) 
1. Anna Pangrácová  SKIVELO  61:36  
2. Lenka Hornová  SKIVELO 62:59 
 
MČR long muži (6,2 km, 195 m převýšení, 15 kontrol) 
1. Josef Procházka  SKIVELO  63:37 
 
 
 V sobotu 27. října se v Benešově (okres Blansko) konalo Mistrovství České republiky neslyšících 
v orientačním běhu v disciplíně middle. Pořadatelem byl klub SK SKIVELO ve spolupráci s KOB Konice. Centrum 
bylo v místní sokolovně, kde jsme měli vše potřebné. Na startu se sešlo 10 závodníků, z toho dva 
neregistrovaní. Honza Semerád běžel kvůli nedoléčenému zranění kotníku nesoutěžní trať příchozích. Zejména 
pánové podali skvělé sportovní výkony a výsledkově jsme neztratili i mezi slyšícími, obsadili jsme první čtyři 
místa. 
 
V kategorii žen zaslouženě vyhrála Marie Pangrácová, která velmi dobře zaběhla svoji trať (mezi slyšícími by to 
bylo třetí místo) a porazila nejen svoji sestru Annu, ale i Lenku Hornovou. Bohužel se našim závodníkům 
nepodařilo získat všechny medaile  



 
V mužské kategorii to bylo vyrovnanější. A skončil velkým překvapením, titul získal nejstarší závodník Jaroslav 
Vondrouš. Za ním skončil po tréninkovém výpadku Josef Procházka a několik sekund dělilo v souboji o bronz 
Libora Hubáčka od Pavla Pastrnka.  
 
MČR middle ženy (3,5 km, 130 m převýšení, 12 kontrol) 
 
1. Marie Pangrácová Olympia 49:38 
1. Anna Pangrácová  SKIVELO  53:43 
2. Lenka Hornová  SKIVELO 58:07 
 
MČR middle muži (5,2 km, 190 m převýšení, 16 kontrol) 
 
1. Jaroslav Vondrouš SKIVELO 53:08 
2. Josef Procházka  SKIVELO  54:32 
3. Libor Hubáček  SKIVELO  56:42 
4. Pavel Pastrnek  SKIVELO 57:04 
   
 

Orientační běžci z SK SKIVELO Lenka Hornová, Anna 
Pangrácová, Josef Procházka a Jan Semerád se 
zúčastnili otevřeného Mistrovství severských států v 
OB neslyšících (NBDOC). Dopravu jsme měli 
organizovanou z Prahy letecky do Kodaně a odsud 
vlakem do Helsingborgu. Odsud už jsme měli 
zajištěný pořadatelský servis (doprava, výborné 
ubytování i plná penze). Letos se běhalo v okolí 
švédského města Perstorp (tam jsou údajně jedny z 
nejhezčích terénů pro OB). Hlavně mladší závodníci 
tam získávali cenné zkušenosti s terény a také s 
konkurencí. Na závodech se sešlo sto orientačních 
běžců z 16 států. Na pořadu byly 3 disciplíny - sprint, 
middle a long. V pátek se uskutečnil podvečerní 
sprint přímo v centru Perstorpu. Bylo třeba si dávat 

pozor na blízké kontroly a kontrolovat čísla, aby měl závodník vše v pořádku. Poté se závody přesunuly do 
Orahultu, kde proběhla v sobotu krátká trať (midlle) a v neděli klasika (long). Závody proběhly v náročných 
terénech (kamenitá podložka, špatná viditelnost, bažinky a málo cest), v sobotu navíc v nepříjemném 
severském dešti. Nejlépe si vedl Josef Procházka, který ve své kategorii obsadil druhé místo ve sprintu a třetí 
místo v kategorii middle a long. Výkony ostatních závodníků nabíraly vzestupnou tendenci a věřím, že 
zkušenosti ze Švédska uplatní i na našich závodech.  
 
NBDOC sprint muži (2,2 km)     NBDOC sprint ženy (2,1 km) 
 
1. Victor Dignes  (Rusko)   14:00  1. Gedvile Dirziute  (Litva)  14:43 
19. Jan Semerád  SKIVELO  21:52  14. Lenka Hornová SKIVELO  22:51 

             Anna Pangrácová SKIVELO  DISK 
NBDOC sprint veteráni (2,2 km) 
1. Tomas Kuzminskis (Litva)   14:00  
2. Josef Procházka SKIVELO  17:26 
 
 
NBDOC middle muži (4,7 km)     NBDOC middle ženy (3,7 km) 
 
1. Victor Dignes  (Rusko)   27:25  1. Jana Melnik   (Ukrajina) 29:13 
18. Jan Semerád  SKIVELO  59:03  13. Lenka Hornová SKIVELO  83:44 

14.  Anna Pangrácová SKIVELO  88:45 
NBDOC middle veteráni (3,8 km) 
1. Tomas Kuzminskis (Litva)   27:45  
3. Josef Procházka SKIVELO  40:17 
 



NBDOC long muži (8,6 km)     NBDOC long ženy (6,2 km) 
 
1. Oleksandr Sankin (Ukrajina)  61:01  1. Jana Melnik   (Ukrajina) 55:04 
15. Jan Semerád  SKIVELO  102:44  13. Anna Pangrácová SKIVELO  96:12 

14. Lenka Hornová SKIVELO  110:46 
NBDOC long veteráni (6,1 km) 
1. Tomas Kuzminskis (Litva)   47:32  
3. Josef Procházka SKIVELO  60:21 

 
Na podzim (26. – 28. října 2018) uspořádal klub SK SKIVELO ve Hvozdě otevřené soustředění OB, kterého se 
zúčastnilo celkem 7 neslyšících sportovců, z našeho klubu to byli Lenka Hornová, Anna Pangrácová, Josef 
Procházka, Jan Semerád a Jaroslav Vondrouš. Ubytování s polopenzí jsme měli zajištěno ve Sportclubu Hvozd a 
bylo na velmi kvalitní úrovni. Doprava během soustředění byla zajištěna mikrobusem VW SK SKIVELO. Plán 
tréninků byl dán předem, jednalo se o klasické soustředění a zlepšení práce s mapou a také o utužení 
kolektivu. Závodníci Lenka Hornová, Anna Pangrácová, Pavel Pastrnek a Josef Procházka se zúčastňovali i 
různých závodů pro slyšící. Sice se nepodařilo získat medaili, ale zejména Josef Procházka byl v některých 
závodech k ní velmi blízko. 
 

  

AAllppsskkéé  llyyžžoovváánníí 
V letošním roce jsme se zúčastnili dvou kol alpského poháru, jednou MČR neslyšících, třídenního soustředění, 
letního týdenního soustředění a listopadového ledovce. Nejlepší mladí závodníci SK SKIVELO jsou Marcela 
Procházková, Zuzana Lesse, Stela Skýpalová, Daniel Juříček, Filip Kratochvíl, Matěj Ponocný, Martin Novák a 
Radoslav Šťastný. V oddíle máme i vrcholné reprezentanty, kteří se připravují na MS 2017 v Rakousku a  závodí 
mezi slyšícími. Jsou to Jan Panský, Veronika Grygarová a Tereza Kmochová. 

V lednu jsme se v počtu sedmi závodníků mládeže zúčastnili prvního kola alpského poháru, který se konal v 
Rakousku. V kategorii kids obsadila Zuzana Lesse první místo a Stela Skýpalová druhé. Filip Kratochvíl obsadil v 
kategorii kids první místo. V dospělé kategorii Marcela Procházková vybojovala třetí místo. Matěj Ponocný 
obsadil pátou příčku a Daniel Juříček šestou. Druhé kolo alpského poháru se konalo na přelomu ledna a února 
a bylo v Itálii. Zde v kategorii kids nám vybojovala Stela Skýpalová druhé místo a své prvenství obhájil Filip 
Kratochvíl. V průběhu obou kol alpského poháru jsme využili možnosti tréninku a po závodech jsme pilovali 
techniku a přesnost. Stále je co zlepšovat a učit se novým věcem. Konkurence je velmi silná, ale naši závodníci 
opět dokázali, že se stále zlepšují.  

V březnu jsme se MČR v Koutech nad Desnou naši závodníci opět vybojovali medailové pozice. V obřím slalomu 
Zuzana Lesse brala první místo, Stela Skýpalová druhé. Radoslav Šťastný obsadil druhé místo a Filip Kratochvíl 
třetí místo. Ve starších žácích si Daniel Juříček vybojoval první místo, Matěj Ponocný druhé. Marcela 
Procházková byla zařazena do kategorie žen, ale i přes to dojela na druhém místě. Ve slalomu si Zuzana Lesse 
získala také první místo, Stela Skýpalová skončila třetí. Hoši se oproti obřímu slalomu polepšili: Radoslav 
Šťastný první místo, Filip Kratochvíl druhé místo. Matěj Ponocný si prohodil pozici s Danielem Juříčkem. 
Marcela Procházková v ženách opět obsadila druhé místo 

Letní soustředění mládeže na Lipně nad Vltavou se konalo v červenci a zúčastnilo se ho pět závodníků. Toto 
soustředění bylo pro mnohé fyzicky náročné. V listopadu jsme se v počtu dvou závodníků zúčastnili třídenního 
soustředění mládeže na ledovci Stubai. První den jsme věnovali volným jízdám, technice a dva dny tréninku v 
bránách.  

Letošní sezónu hodnotím velmi dobře. Závodníci se fyzicky zlepšili, jejich koordinace a technika se opět více 
posunula.  Úkolem do další sezóny je pro některé závodníky se více zapojit do oficiálních závodů pořádaných 
SLČR a tréninkových aktivit.  

 

 

 



FFoottkkyy  zz  AAllppsskkééhhoo  llyyžžoovváánníí  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

  
BBoowwlliinngg 
Hráči SK SKIVELO neslyšících Olomouc se zúčastňovali soutěže Olomoucká Šantovka 2. liga STŘED, ve které 
soutěžilo 6 družstev. Za náš klub nastupovali hráči: Kučera P. Zápalka St. a Janošec M. a v celkovém hodnocení 
jarní části obsadili 3. pozici. Na podzim také obsadili 3. pozici. Zápasy Bowlingové ligy Neslyšících (zkráceně 
BWLN) se hrají již přes 11 let a výkony některých jednotlivců jsou pořád na vysoké úrovni. Letos se uskutečnily 
4 hrací dny a v týmech po urputných bojích titul mistra Bowlingové ligy Neslyšících právem vyhrálo družstvo SK 
Skivelo Olomouc „A“ (hráči Drahoš T., Urban R., Bittner K., Šmehlík J. a Janošcová K.) a SK Skivelo Olomouc ,,B"  
skončili na 5. místě (hráči Kučera P., Zápalka St. a Janošec M.)  
Borci z SK Skivelo se také zúčastnili Československého superpoháru v bowlingu v Popradu. Obecně byly lepší 
česká družstva a úplně nejlepší bylo družstvo SK Skivelo Olomouc! Nejlepším jednotlivcem se stal Tomáš 
Drahoš (SK Skivelo Olomouc) s průměrem 184,33 bod na zápas a nejlepší hráčkou se stala Kateřina Janošcová 
(SK Skivelo Olomouc) s průměrem 193,66 bodu na zápas.  

Velký a největší dík za to samozřejmě všem členům týmu, které ukázali sportovní srdce, lásku k bowlingu a 
nevzdávat situaci za žádných okolností. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



SSppoorrttoovvnníí  ccííllee  nneejjeenn  22001199  
 Reprezentace na zimní Deaflympijských her v Itálií 2019 

 Účast na Evropském poháru a významných domácích soutěží pro neslyšící. 

 Pořadatelská činnost klubu a účast členů na Mistrovství ČR neslyšících v cyklistice, v severském 
lyžování, orientačním běhu a alpském lyžování 

 Organizace a účast na seriálu MTB závodů v kategorii neslyšících a porovnání se slyšící 
konkurencí 

 Pořádání reprezentačních a sportovních soustředění  

 Budování sportovního zázemí v klubu a růst sportovní výkonnosti mládeže 

 Získat a vychovat další mladé sluchově postižené sportovce 

 Výraznější medializace a propagace klubu spolu se sponzory 

 Sportovně výkonnostní krůčky vpřed jako hlavní cíle dlouhodobého rozvoje klubu 

  

PPrrooppaaggaaccee  aa  mmeeddiiaalliizzaaccee 
Účast na všech závodech s sebou přináší významné zviditelnění reklamních log na dresu a tím 

výraznější propagaci sponzorů v řadách diváků v průběhu celé závodní trasy. Dále reklamní loga 

používáme na tvorbu propagačních a informačních materiálů našeho klubu.         

Úspěšně absolvované závody našich členu zpracováváme v podobě reportů a jsou také uváděny 

v České televizi – zprávy ve znakovém jazyce na programu ČT2. Dále jsou významné výsledky 

uveřejňovány v Paralympijském magazínu a také i na ČT1. Dále se zprávy a výsledky ze závodů uvádí, 

jak na webových a facebookových stránkách sportovního klubu, tak i internetových stránkách ve 

zprávách pro neslyšící pod názvem „Tiché zprávy“  

 
PPoodděěkkoovváánníí    

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali za podporu v naší dosavadní činnosti. Jenom díky 

prostředkům, a to finančním i těm „nefinančním“, se nám daří posouvat naše výkony dále. Věříme, že 

se nám podaří motivovat další jedince, kteří si uvědomí, že i s velkým handicapem se dá uspět a být 

spokojený. 

  

  

DDĚĚKKUUJJEEMMEE  TTĚĚMMTTOO  SSPPOONNZZOORRŮŮMM  ZZAA  PPOODDPPOORRUU  SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ  

ČČIINNNNOOSSTTII  SSKK  SSKKIIVVEELLOO  NNEESSLLYYŠŠÍÍCCÍÍCCHH  OOLLOOMMOOUUCC  
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 
 
 

  
 


