
 

 

 

V rámci 10. ročníku Krumlovského desetiboje jsme se rozhodli, že stejně jako nám pomáhá řada partnerů při závodě 

i my vyhlásíme charitativní sbírku mezi lidmi , kteří se opakovaně na toto tradičním závodě scházejí. Budou si tedy 

moci závodníci, diváci a další příznivci mítingu za dobrovolný příspěvek zakoupit limitovanou sérii upomínkových 

předmětů (půllitry a hrnečky s logem závodu), jejichž výroba bude podpořena výrobcem předmětů, společnostmi                           

PRO-SPORT Český Krumlov o.p.s. (www.pro-sportck.cz) a Cestovní agentura INVIA České Budějovice 

(www.invia.cz) 

  

Tento upomínkový předmět bude mít svou minimální hodnotu 220 Kč půllitr (možno mít i s vlastním jménem) 150 

Kč hrneček a každý, kdo si jej zakoupí, za jeho nákup dá na charitativní projekt celou  částku libovolné hodnoty 

(např. body dosažené borcem za vybrané disciplíny, kterých dosáhl na českokrumlovském tartanu).  

Veškeré prostředky z prodeje předmětu na stadionu půjdou na podporu jihočeské organizace sdružující 

handikepované sportovce: 

1. Centrum zdravotně postižených, jižních Čech, o. s. 
                   www.1czpjc.cz 
 

Prostředky, které uhradí partneři projektu za výrobu hrnků  bude podpořena činnost  Domečku Trhové Sviny - centra pro volný čas a 

integraci zařízení Diakonie a misie Církve československé husitské 

http://www.pro-sportck.cz/
http://www.invia.cz/
http://www.1czpjc.cz/
http://www.1czpjc.cz/


 

S ohledem na termín a charakter Krumlovského desetiboje nás 

zajímaly potřeby handikepovaných jihočeských atletů, které 1. CZPJČ 

o.s. sdružuje a mezi něž bychom jako amatérští atleti chtěli směřovat 

svou pomoc a „dát jim svou energii k dobru“.  

 

Na co se může vybírat 

„Pro naše handicapované atlety by bylo přínosem pořízení vrhačské 

sedačky, upravené pro leváky i praváky  v hodnotě 10 000 Kč + račny, 

svorníky, kladivo – 1000 Kč,“  zmiňuje na náš dotaz současnou základní 

potřebu ředitel 1. CZPJČ i.s. a trenér Jiří Smékal.  Další případné 

prostředky by byly potřebné např. na nákup 4 ks oštěpů 600 g – 

soutěžní mistrovské tř. IV (W-6-04), které by dohromady přišli na      

25 500 Kč; 1 pár oštěpařských treter -2 580 Kč; pojízdný kombinovaný 

stojan na oštěpy, disky , koule – 9 699 Kč; taška na oštěpy – 918 Kč; pásmo na měření 50 m – 1 343 

Kč; 5 ks plastových disků 1kg – 6 230 Kč; zapichovatelné značky pro vrhy a hody – 1 412 Kč,“ 

vyčisluje celkovou hodnotu aktuálně potřebných věcí Jří Smékal.            

                                                                                                  

Vybavení, které nyní chybí nebo jeho část bude sloužit pro 

paraplegiky, kvadruplegiky a sportovce s DMO – medailisty 

z mistrovství ČR, nebo MS:  Radka Benýška, Josefa Piksu, 

Matěje Havla, Karla lišku, Michala Havelku. Tretry a oštěpy 

budou určeny především pro talentovaného atleta juniora 

Martina Kuklu. Od 3. – 8. 8. 2014 se zúčastní MS juniorů 

v Anglii a ME seniorů od 18. – 23. 8. 2014 v hodu oštěpem,“ 

informuje o svých svěřencích ředitel 1. CZPJČ a trenér Jiří 

Smékal 

Cílem je předat speciální pomůcky atletům, kteří předvedou svůj um přímo na desetiboji 

„Sportovce, které sdružuje 1. CZPJČ o.s., bychom 

samozřejmě také chtěli na náš závod pozvat, a domluvili 

jsem se, že by ukázali něco ze svých dovedností a 

samozřejmě by bylo pěkné, mohli-li bychom přímo na místě 

na závěr  předat částku na vybrané pomůcky, které 

sportovcům pomohou v jejich úsilí, a kdyby se vše podařilo 

zorganizovat s dodavateli, předat i pomůcky samotné,“ 

říká jeden z organizátorů Krumlovského desetiboje Jan 

Míka, který si váží podpory celého charitativního projektu i 

ze strany městské organizace PRO-SPORT o.p.s., Český 

Krumlov, která podporuje celé desetiletí desetiboj amatérů v Českém Krumlově a společností 

Invia.  

„Do projektu se budou moci zapojit i nezávodníci a diváci, přátelé atletiky,“ podotýká Jan Míka, 

který věří, že upomínkový předmět s logem závodu bude nakonec pro dárce nejen pěknou 

připomínkou závodu, kde nechali kus své energie, ale i to, že pomohli dobré věci. Pokusíme se 

zjistit již dopředu od závodníků, kolik by byli ochotni věnovat a bylo by dobré, abychom mohli 

vyrýt každému na předmět i jeho jméno.  

Částka, která se vybere, společně se seznamem dárců bude zveřejněna na www.viceboje-ck.cz 

 Foto č. 1: Martin Kukla s medailemi z Evropských her mládeže v Brně (za 1.místo v oštěpu a 3.místo za disk) 

 Foto č. 2: Matěj Havel při odhodu kuželkou na MČR. 

 Foto č. 3 1615: na 2.místě Radek Benýšek a na 3. místě Matěj Havel (DMO)za hod kuželkou na MS juniorů v atletice. 

http://www.viceboje-ck.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 
Historie1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o.s 

1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o.s.  se zabývá sociálními, kulturními a sportovními aktivitami pro osoby 

se zdravotním postižením zrakovým, sluchovým, tělesným, intelektuálním a kombinovaným, bez rozdílu věku. Centrum 

vzniklo v roce 1993 v blízkosti areálu bývalé Lannovy loděnice v Českých Budějovicích ve spolupráci s Červeným křížem. 

Zakladatel a nynější ředitel Centra, pan Jiří Smékal, juniorský a seniorský Mistr ČSSR  v řecko-římském zápase jednotlivců, 

člen mistrovského extraligového družstva Baníku Ostrava a dlouhodobý trenér s mládeží i s různým zdravotním postižením, 

předává své sportovní zkušenosti mladým lidem s handicapem. Díky zápasnickému sportu, jehož součástí přípravy 

je  gymnastika, atletika, vzpírání, kondiční cvičení, míčové hry a další dovednosti, vyrůstají pod jeho vedením čeští, evropští 

a světoví rekordmani v různých sportovních disciplínách. Nejdříve se mu podařilo vybudovat svým osobním dobrovolným 

přičiněním bezbariérovou malou tělocvičnu. V roce 2005 se centru postupně podařilo jeho pracovnímu týmu dokončit 

bezbariérovou halu, kde lidé každodenně provozují pohybové aktivity na všech úrovních – rekreační, rehabilitační, kondiční 

a vrcholové. Zájemcům o sport se zde nabízí vhodné podmínky pro provozování paralympijských a olympijských sportů. 

1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o.s. nabízí pomocnou ruku nejen v tom, že mohou lidé se zdravotním 

postižením svoje zájmy nasměrovat k různým aktivitám, ale zprostředkovává kontakt  se společenským prostředím, pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů, dále nabízí sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti. 

Naší činností je každodenní zajištění pestré nabídky sociálních služeb a vyžití dětí, mládeže a dospělých se zdravotním 

postižením s důrazem využití všech možností pro integraci občanů s handicapem do společnosti 

 

praktické provozování speciálního zdravotního tělocviku u osob s různým druhem zdravotního  postižení a udržování, 
nebo rozvíjení fyzické kondice nepostižených částí těla, 

 
spolupráce s odbornými lékaři, středním zdravotnickým personálem, fyzioterapeuty, 

 
kontaktování se s lidmi z rehabilitačních středisek a podávání informací o možném vyžití v našem Centru, 

 

zajišťování poradenské služby pro nákup speciálních ortopedických a kompenzačních pomůcek pro nevidomé, neslyšící a 
tělesně postižené občany, 

 

spolupracujeme s Kontem Bariéry, sociálním odborem českobudějovického Úřadu Města a Krajského Úřadu Jihočeského 
kraje, Rotary Club ČB, Nadačním fondem Čs.rozhlasu 

 
provozování obecně pohybových terapií pod odborným dohledem, 

 
umožňování praktické výuky studentům ze zdravotních a sociálních škol, 

 
spolupráce s organizacemi zaměřenými pro činnost osob se zdravotním postižením, nejen v České republice, 

 
půjčování kompenzačních pomůcek, 

 
všesportovní přípravky dětí od 4 let bez postižení, 

 
kondiční cvičení seniorů. 

V našich prostorách probíhají sportovní aktivity ve 4 úrovních: 

- sportovně-rehabilitační (obecně pohybová terapie) 

- rekreační  (pro radost) 

- kondiční (zlepšení fyzické kondice) 

- vrcholové (účast v soutěžích 

 

Otevřeno v těchto hodinách: 

Po – Pá 12:00 – 20:00 h. 

So zavřeno 

Ne 16:00 – 19:00 h. 

 http://www.1czpjc.cz/sport/atletika 



 

 

 

Vyrobeno v Domečku –  www.domecek.org 

 

Výrobu hrnků podporuje:  

INVIA České Budějovice – www.invia.cz 

České Vrbné 2327, České Budějovice, 370 11 

 

 

http://www.invia.cz/


 

 

 Ilustrační foto 

Vyrobeno ve firmě GRAPIS - www.grapis.eu 

 

Výrobu půllitrů podporuje:  

PRO SPORT Český Krumlov o.p.s. 

www.pro-sportck.cz 

 

http://www.grapis.eu/
http://www.pro-sportck.cz/

