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BOCCIA
SC JÚ Praha je od roku 1999 pravidelným pořadatelem Mistrovství České republiky
(MČR) v boccie, které se, z důvodu nedostatečných rozměrů tělocvičny v JÚŠ, koná
v pronajatýc h prostorách. Dříve jsme využívali tělocvičnu v TJ Pankrác, ale jelikož od roku
2005 pořádáme Mezinárodní Mistrovství České republiky (MMČR) tak od té doby využíváme
větší tělocvičnu v Hostivaři, která je majetkem Univerzity Karlovy a na akci aktivně
spolupracu jeme s FTVS UK.

Výroční zpráva SC JÚ PRAHA za rok 2008
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CURLING

1. Hi storie sportu v Jedličkově ústavu Praha
Sportovní a tělovýchovná činnost se v Jedličkova ústavu vykonávala prakticky od
založe ní ústavu v roce 1913. Jednalo se spíše o rehabilitační sportovní aktivity a nikoliv o
organizovan ou a pravidelnou činnost.
Změna nastala v roce 1994 s příchodem Mgr. Radka Sovy do JÚŠ, který společně se
skupinou dalších vychovatelů, založil dne 7.6.1994 Sportovní club Jedličkova ústavu Praha,
je hož posláním byla a stále je organizace sportovních a ktivit zdravotně postižených jedinců.
V době založení měl Sportovní club Jedličkova ústavu 11 členů a provozovaly se zde
pouz e dva druhy sportu: stolní tenis a jízdy na formulkách (sp ecielně upravený vozík pro
rychlostní i vytrvalostní jízdy).
Obrovskou změnu přinesl rok 1997, kdy se v září otevřela zcela nová tělocvična,
která je součástí ubytovny Topolka a SC JÚ Praha získal vlastní kancelář a prostory skladu
sportovních potřeb. Dalším podnětem k rozvoji sportu v JÚŠ bylo ustanovení dvou
pracovníků, kteří se starají o zařízení tělocvičny, plynulý chod sportovního klubu a organizují

3. Organizační struktura SC JÚ Praha, o.s.
a)

Orgány SC JÚ Praha, o.s. jsou :
b) valná hromada,

Náš klub je také organizátorem Curlingu. Poprvé se pořádal Otevřený národní turnaj
v curlingu jednotlivců, zdravotně postižených sportovců v roce 2002 proběhl na Zimním
stadiónu HaSa v Praze 10. V roce 2003 se již závodilo v nově vybudované a zcela
bezbariérové hale na Roztylech. Většina závodů co jsou v ČR pořádány, jako je MČR a běžné
turnaje vo zíčkářů jsou pořádány v této hale. V listopadu 2008 v curlingové hale proběhn e

CYKLISTIKA
- pro trénink cyklistiky nejsou v ok olí JÚŠ vhodné podmínky, proto se u cyklistů, při tréninku
v JÚŠ, zaměřujeme př edevším na kondiční přípravu a jízdy praktikují svěřenci většinou
individuálně. Společně je zdíme na závody a vícedenní sportovní soustředění.

c) výkonný výbor,
Kvalifikace na Mistrovství Světa v curlingu vozíčkářů.
Curlingovou halu využíváme nejen na závody, ale také na tréninky.

d) předseda
b) Nejvyšším orgánem SC JÚ Praha, o.s. je valná hromada. Schůze valné hromady
se konají nejméně jednou za rok. Na valnou hromadu jsou zváni všichni členové SC
JÚ Praha, o.s. (starší 18 let). Veškerá usnesení jsou přijata, hlasuje-li pro ně
nadpoloviční většina přítomných členů.

prakticky veškerou sportovní činnost v Jedličkově ústavu.
Ve velké tělocvičně jsme mohli začít s tréninkem sálových sportů, především
florbalu (díky fenomenálnímu hráči Zdeňkovi Krupičkovi je náš klub pionýrem florbalu na
vozíku), fotbalu a tehdy skoro neznámé hry boccia (hra pravidly podobná petaque, která je
vhodná pro i pro jedince s nejtěžším stupněm postižení). Ve stejném roce jsme začali také
s pravidelným tréninkem atletiky, stolního tenisu a závěsného k uželníku. Pod křídla SC JÚ
Praha spadl i klub šachu, jehož tréninky i turnaje externě zabezpečoval a doposud tak činí
p.Ambrož s panem Chytkou.
Postupem času a za vydatné pomoci JÚŠ a Spastic Handicap, o.s.(federace
spasticky postiženýc h sportovců, u které je SC JÚ Praha re gistrován jako řádný člen od
roku 1997 ) se rozšiřovaly nabídky sportovních aktivit a značně se vylepšilo organizační
zabezp ečení našeho klubu.
Další výraznou a vítanou změnou v nedávné historii sportu v JÚŠ bylo otevření
rehabilitačního bazénu, sauny a posilovny přímo v areálu Jedličkova ústavu a školách v roce
2002. Nové provozní jednotk y jsou ho jně využívány jak pro školní výuku plavání a základy
správné ho posilování, tak pro trénink a aktivní regeneraci sportovců SC JÚ PRAHA.

4. Jak jsme začínali, a co všechno náš klub pořádá

AT LETIKA
V sezoně dojíždíme na atletický stadion (speciální příprava běhy, vrhy a hody), vrhy a
hody praktiku jeme také na hřišti JÚŠ, v chladném a zimním období využíváme tělocvičnu,
posilovnu a rehabilitační bazén JÚŠ. Všichni naši svěřenci se účastní všech národních soutěží
a reprez entanti ČR (v našem klubu jich je 5 ) startují i na závodech v za hraničí.

2. Poslání a cíle
Základním posláním a cílem v SC JÚ Praha je organizovat sportovní činnost pro
zdravotně postižené jedince v rámci zapoje ní do sportovních, tělovýchovnýc h a turistických
aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. Cílem je vytváření podmínek pro
rozvo j tělovýchovy a sportu tělesně postiženýc h sportovců. A ukázat veře jnosti, že i na
vozíku, resp. jedinci s různým stupněm zdravotního defektu, mohou žít plnohodnotný život a
sportovat jako ka ždý druhý občan.
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NEPRAVIDELNÉ A NESOUTĚŽNÍ

LUKOSTŘELBA

sportovní aktivity SC JÚ Praha

-vhodným sportem pro vozíčkáře, bez postižení horních končetin, tréninky probíhají v
tělocvičně TOP nebo na Strahově.

„TOP 15“
FLORBAL - velice oblíbeným sportem v JÚŠ, organizujeme meziškolní turnaje, jak v
klasickém florbalu, tak i florbalu na vozíku. Díky fenomenálnímu hráči Zdeňkovi Krupičkovi
(vroze ná vada dolních končetin-vozíčkář) je náš klub prakticky pionýrem florbalu na vozíku.
FOTBAL – jedná se o aplikovanou nesoutěžní formu fotbalu v tělocvičně TOP s malými
brankami, kdy v týmech hrají jak hráči chodící, tak i vozíčkáři, kteří se na hřišti pohybují p o
„čtyřec h“ a hrají rukama. Jedná o zábavnou formu, umožňující i vozíčkářům zahrát si fotbal.

5. Úspěchy sportovců SC JÚ Praha – jak jsme začínali sbírat medaile
Od roku 1999 každoročně slavnostně vyhlašujeme anketu „TOP 15“ – nejlepších sportovců
SC JÚ Praha. Díky vstřícnosti vedení hotelu Holiday Inn – Prague Congress centre na
Pankráci, máme možnost vyhlašovat nejlepší sportovce našeho klubu v reprezentativních
prostorách.

Naši sportovci díky poctivému tréninku doposud zaznamenali řadu skvělých úspěc hů na
republikových a dokonce i na světových soutě žích.

ROK 2001
-

HOROLEZECTVÍ - jako jediná organizace v ČR organizujeme nepravidelné akce s prvky
horole zectví, slaňování hradeb Vyšehradu i s vozíkem, lanové dráhy,.....

-

LYŽE, MONOSKI - lyžařské kurzy pořádáme neje n v rámci výuky tělesné výchovy v JÚŠ, ale

-

i pro další zájemce. Ve spolupráci s občanským sdružením Křižovatka života, jezdíme na
kurzy pro monolyžař e.
PL AVÁNÍ - bazén v JÚŠ není rozměry vhodný k pořádání plaveckých závodů (12,5x6m), ale
slouží k výuce plaveckýc h stylů a je ideální pro doplňkovou přípravu a regeneraci všech
sportovců SC JÚ Praha.

ROK 2005
-

SPORTOVKY - příprava mladých a začínajících sportovců formou her

-

STOLNÍ TENIS
Tento sport bohuž el nemá podporu ve Spastic Handicap, o.s. (nepořádají se závody z důvodu
malého zá jmu), proto tréninky jsou pouz e dle zájmu hráčů a nepravidelně pořádáme pouze
otevřený turna j v rámci JÚŠ.
ŠACHY
Ve spolupráci s p. Ambrožem a sdružením PROTEBE se konají pravidelné tréninky v šachu a
1-2x ročně se koná v tělocvičně TOP mezinárodní šachový turnaj pro handicapovan é.
ZÁVĚSNÝ KUŽELNÍK
V JÚŠ disponujeme celk em třemi soupravami pro závěsný kuželník (2x venkovní a 1x
rozkládací do tělocvičny). Pro malý zájem tento sport trošku upadá, ale věříme, že se někdy
v budoucnu sestavíme pevné družstvo a náš sportovní klub se vrátí pokud možno do první ligy.
Jako tomu bylo v minulých letech.
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Kromě těchto „velkých“ akcí pořádáme soustředění především pro atlety, boccisty,
cyklisty a lukostřelce. Prakticky od roku 1997 vyjíždíme na začátku prázdnin na sportovní

Horymírův skok 21.5.2005
Sportovně-společenská a kce „Horymírův skok v roce 2005“ netradičně,divadelní inscenací,
přiblíží Staré pověsti české, vyvrcholením představení bylo sjezd 4 - 5 vozíčkářů (členů
Sportovního klubu Jedličkova ústavu v Praze) po lanovém přemostění z Vyšehradu, přes
Vltavu, na Císařskou louku.
Jednalo se o lanové přemostění Vltavy v celkové délce cca. 200 m a tím se tento pokus o
ne jdelší lanové přemostění vozíčkáře v Čechách a v Evropě. Akce byla netradiční forma
integrace zdravotně postiženýc h do společnosti.
Horymírův skok byl součástí oficiálního doprovodného pro gramu PIM -Pražský mezinárodní
maratón

atletika - MS Nottingham (GB) Tereza Šimuniová - 2.místo v běhu na 1500m
ROK 2OO2
atletika - MS Lille (FRA) Daniela Vrátilová ( Procházková) - 3.místo v běhu na 100m
ROK 2003
atletika- ME Assen (NED) Daniela Vrátilová (Procház ková) – 2. místo na 100m, 3. místo
na 200 a 400m

soustředění u Nových hradů na statek, který patří Jedličkovu ústavu, příprava je určená
především pro atlety, cyklisty a lukostřelce, kteří se věnují svým sportům, ale v průběhu
týdenního pobytu si můžou sporty vyměnit a okusit tak něco úplně jiné ho. Pokud to finanční
situace dovolí, organizujeme i řadu dalších soustředění. Na tyto soustředění, ale už jezdí
sportovci, kteří se již na něco specializují a berou sport vážně. Minulý rok jsme získali
pen ěžní prostředky na „soustředění v teple“ jako místo jsme vybrali Kanárské ostrovy, kam
jeli sportovci, kteří měli reálnou šanci startovat na LPH v Pekingu. Celkem jelo 6 osob z toho
3 atleti, 1 cyklistka a 2 trenéři. Soustředění se velmi osvědčilo a mělo pozitivní ohlasy.
Ale příprava není jen v létě a tak se vždycky alespoň jednou za zimu vydáme na zimní
soustředění do hor, běháme, jezdíme na běžkách n ěkdy i na sjezdovkách. I děti na vozíku
běha jí do kopce…. U nás se nedělá rozdíl pokud to jen trochu jde vyšlapají kopec s pomocí
táhno ucích sáněk. Vyzkoušet se musí všechno.
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-

atleika –MS CP- ISRA do 23 let - New London (USA )
Daniela Vrátilová -2. místo v běhu na 100m, 2.místo v běhu na 200m
Franišek SerbusPetr Vrátil- 1. místo v pětiboji, vytvořil světový rekord, 4. místo v disku
atletika –MS Esspo (Fin)
Daniela Vrátilová – 5. místo v běhu na 100m, 6. místo v běhu na 200m
František Serbus – 8. místo v hodu diskem a kuželkou, 11.místo ve vrhu koulí
Petr Vrátil – 5. místo v hodu oštěpem, 7. místo v hodu diskem a 8. místo ve vrhu koulí
boccia – ME v Portugalsku
5. místu v týmu Güsser, Machuta, Serbus
ROK 2006

-

-

atletika – MS Assen (NED)
Daniela Vrátilová – 13. místo v hodu diskem, 4. místo ve vrhu koulí
František Serbus – 4. místo v hodu diskem, 10. místo v hodu kuželkou a 8. místo ve vrhu
koulí
Petr Vrátil – 5. místo v hodu disku, 6. místo ve vrhu koulí 8. místo v hodu oštěpem
boccia – MS Brazílie
František Serbus – 4.místo
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ROK 2008
„PR ÁZDNINY NA NEČISTO, alias Zahradní slavnost“
Me zi naše akce patří také „Prázdniny nanečisto, alias Zahradní slavnost“, kdy se vždy
poslední středu v červnu uskuteční tato sportovní akce je jímž cílem je ukázat veře jnosti, že
i na vozíku se dá žít a dovádět. Tato akce je otevřena širokému okolí. A vstupné je
dobrovolné. Akce z ačíná vždy po poledni a děti zde mohou vyz koušet v podobě osmiboje co
zde děti dělají ve volném čase. 8boj se skládá: jízda na veslovacím trenažéru, boccia,
„autoškola“ na vozíku-slalom, vrh koulí(míčkem), lukostřelba, závěsný kuž elník, šipky, hody na
cíl a je doplněn lanovým programem:lanovka, houpačka, nízká lana, traverz, horostěna,
slaňování hradeb Vyšehradu. V průběhu odpoledne je poskytování občerstvení a to zcela
zdarma. Po skončení 8boje začíná Exhibiční 3boj známých osobností a partnerů akce.
Následuje vyhlášení výsledků 8boje a vždy na konci dne je připraven koncert skupiny, která
vždy toto akci uzavře.

-

-
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Hlavní partneři SC JÚ Praha, o.s.

atletika – Paralympijské hry P eking( CHIN)
3 ateti
František Serbus – 6. místo ve vrhu koulí, 7. místo v hodu diskem
Petr Vrátil – 8.místo v hodu oštěpem – vytvořen národní rekord
Daniela Vrátilová – 4. místo v hodu diskem - vytvořen paralympijský rekord
cyklistika - Paralympijské hry Peking( CHIN)
1 cyklistka
Markéta Mack ová- 3. místo v časovém závodu, 9.místo v silničním závodu

Na republikových soutě žích končí naši atleti, boccisté, lukostřelci i hráči
curlingu, a šachu vždy na předních místech. Většina atletů jsou držitelé
českých rekordů ve svých zdravotních třídách v dalších sportovních odvětvích
dosahují členové našeho klubu dobrých výsledků.

6.Současnost a budoucnost SC JÚ Praha
Sportovní klub v současnosti eviduje 244 členů. Členskou základnu tvoří z velké části
žáci a studenti JÚŠ, ale také jedinci s rozličným zdravotním postižením z celé Prahy a
okolí, kteří pravidelně dojíždějí na tréninky atletiky, florbalu, cyklistiky, stolní tenisu,
plavání, boccia, závěsného kuželníku, fotbalu, šachu, lukostřelby, nebo curlingu. Jako jediní
v České republice organizujeme kurzy horolezectví pro jedince se zdravotním postižením, při
kterých slaňují i lidé na vozíku.

7. Sponzorské dary za rok 2008
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Henkel ČR spol.s.r.o. ………………………………………………………….. 237 031,- Kč
Royal Magnum, a.s.
……………………………………………………………. 3 000,- Kč
OZP
.………………………………………………………….. 4 400,- Kč
městská část Praha 4 ……………………………………………………………… 20 000,- Kč
Outdoor aktivity
…………………………………………………………….. 7 000,- Kč
nadace ČEZ
……………………………………………………………….99 126,- Kč
Con4PAS
……………………………………………………………… 200 000,- Kč
ELTODO EG, a.s.
……………………………………………………………… 10 000,- Kč
Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. …………………….. 10 000,- Kč
Pražská tělovýchovná unie (poskytnutí dotace) ………………. 17 488,-Kč
Petr Jákl
…………………………………………………………….. 60 000,- Kč
J.B.J. Film, s.r.o.
…………………………………………………………….. 6 000,- Kč
Roman Paul
…………………………………………………………….. 4 000,- Kč
Travelex Czech Republic,a.s…..……………………………………………………… 50 000,-Kč
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