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V Praze dne 5.10.2018 

Vážení přátelé, 

přijměte prosím mé pozvání na Valnou hromadu České asociace tělesně handicapovaných sportovců, která se 
uskuteční dne 5. listopadu 2018 od 16:00 hodin v Praze na Strahově. 

Když jsem v loňském roce psal tyto řádky, měli jsme poměrně dobrý pocit z toho, že se finanční situace v českém 
sportu postupně stabilizuje a my budeme moci naplňovat zamýšlené sportovní programy.  

Bohužel nyní mohu s jistotou konstatovat, že toto přesvědčení nebylo naplněno a současná situace ve sportu 
handicapovaných je i nadále složitá, nepřehledná, diskutabilně nastavená a bude velmi důležité, jakým způsobem 
tento stav společně zvládneme, abychom zachovali sportovcům standard, na který jsou z minulých let zvyklí a 
kvalitně zvládli důležité dva roky, které nás čekají ve vztahu k nominačním závodům a turnajům na paralympijské 
hry 2020 v Tokiu.  
Druhou část programu ale budeme věnovat hlavní podstatě našeho počínání - sportu. Naši sportovci v tomto roce 
zaznamenali rekordní medailový zisk z vrcholných sportovních podniků. Je to výsledek nejenom kvality našich 
sportovců, ale také výborné práce trenérů a klubů a velmi za to všem zainteresovaným děkuji. 

Byl bych rád, kdyby nás jednotlivé sportovní sekce a kluby ČATHS, prostřednictvím svých delegátů, jak už je 
dobrým a zajímavým zvykem našich setkání, podrobně informovaly o stavu ve svém sportu a prosím zástupce 
jednotlivých sportů, aby přípravě na svůj referát věnovali odpovídající pozornost. Zároveň prosím, abyste 
představili sportovní plán nejvýznamnějších akcí Vašich sportů v sezóně 2019. 

Velmi se na setkání s Vámi těším a přeji Vám klidný den, 

  

Viktor Zapletal 

Předseda ČATHS 

 

 
 
 


