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_____________________________________________________________________________________________

Vážení přátelé,
přijměte prosím mé pozvání na Valnou hromadu České asociace tělesně handicapovaných sportovců,
která se uskuteční dne 8. listopadu 2017 od 16:00 hodin v Praze na Strahově.
Snad poprvé v mé funkci píši tyto řádky s pocitem „určitého klidu“ a stability, ve kterém se aktuálně
ČATHS nachází.
Ano, máme pro Vás několik pozitivních informací, které nás těší. Představíme Vám upravený finanční
program, který bude nově poskytovat cílenou individuálním podporu našim nejúspěšnějším sportovcům
a věřím, že jim tak výrazně zlepšíme podmínky pro jejich přípravu na nejvýznamnější světové sportovní
akce.
S konkrétní finanční podporou také mohou, po období nejistoty v českém sportu, počítat sportovní
sekce a kluby, jak bude patrné z finanční zprávy ČATHS.
Záměrně ale uvádím „určitého klidu“ vhledem k tomu, že problémů k řešení stále máme více než mnoho
a také se jimi budeme na naší schůzi podrobně zabývat.
Byl bych rád, kdyby nás jednotlivé sportovní sekce asociace, prostřednictvím svých delegátů, podrobně
informovaly o stavu ve svém sportu a prosím zástupce jednotlivých sportů, aby přípravě na toto své
vystoupení věnovali odpovídající pozornost. Stejně tak uvítáme, pokud nám alespoň rámcově
představíte sportovní plán nejvýznamnějších akcí Vašich sportů v sezóně 2018.
Celá řada sportů a disciplín se potýká s problémy, kterými jsou generační obměna nebo nedostatečná
členská základna aktivních sportovců, ze které by později mohl čerpat i výkonnostní sport. Řešení těchto
palčivých problémů je a bude především na klubech, které se starají o handicapované sportovce. Naší
snahou bude, v maximální možné míře, tuto nelehkou situaci klubům usnadnit a pokusit se zlepšit jejich
podmínky. Proto uvítám v diskusi postřehy a náměty šéfů klubů k současné situaci.
Velmi se na setkání s Vámi těším a přeji Vám klidný den,
Viktor Zapletal
Předseda ČATHS
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