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Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s.

Zápis ze schůze 04.2016 VV ČATHS
konaného dne 06.12.2016 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov

VV bere na vědomí
Usn. číslo
B2016.01.01
B2016.01.02
B2016.01.03

Popis
Informace zástupcům paralympijských sportů o aktuální situaci ve sportu handicapovaných a v ČATHS.
J. Krakovičová rekapitulovala činnost ČATHS v roce 2016.
Informace o koncepci financování sportu ze strany MŠMT v letech 2017-2019.
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Termín
B2016.01.04 Informace zástupců jednotlivých sportů (stručná rekapitulace roku 2016 + plán do roku 2017, kritické problémy
daného sportu)

Usn. Číslo

Komu

Popis


-

Atletika – Eva Kacanu
stručné vyhodnocení roku 2016 po sportovní stránce.
Účast juniorů 2016: IWAS Games v Praze: úspěch, zisk 12 medailí
ME 2016 – 3 medaile (2x stříbro (Běleš, Kisý), 1x bronz (Obrová)
LPH 2016 – atleti ČATHS poprvé v historii bez zisku medaile na LPH
2017 – vrchol sezóny: MS v Londýně.


-

Cyklistika – Viktor Zapletal
2017 - zaměření na MS v JAR, dále na SP v Maniagu a Ostende.
2016 - MS na dráze – bez medaile
LPH – historicky nejvyšší účast, celkem 5 zástupců ČATHS ve výpravě, historicky poprvé bez
medaile
SP – úspěšná účast v seriálu SP


-

Lyžování – Petra Syrovátková
poukázala na problém s nedostatečnou členskou základnou
nedostatek kvalitních lyžařů na reprezentační úrovni


-

Střelba – Roman Gronský + Vladimír Marčan
finanční potíže
financování sekce probíhá z velké části prostřednictvím klubu SK TPS Olomouc
2 noví střelci s perspektivou reprezentace


-

Plavání – Andrea Věnseková
ME 2016 – 5 medailí (2x stříbro (Petráček, Třebínová) a 3x bronz (Povýšil, Povýšil, Třebínová))
LPH 2016 – zisk 3 medailí – Arnošt Petráček zlato, B. Třebínová stříbro + bronz
2017 – MS v Mexiku, vrchol sezóny


-

Sledge hokej – Jiří Bříza
Zmínil problém o financování sledge hokeje.
Dosud není známo, jak a z jaké strany bude sledge hokej podporován.
Předmětem následné diskuze byla nevědomost MŠMT o mandatorních výdajích pro sledge hokej.
2016 - Japonsko MS „B“ – kvalifikační turnaj na ZPH v Koreji v roce 2018 - vítězství


-

Jezdectví – Renata Habásková
Kladné hodnocení sezóny, i díky účasti jedné sportovkyně na LPH v Rio de Janeiru.
Historicky první účast na LPH
Seznámení s akcemi, na které se bude paradrezura soustředit v roce 2017
vrchol sezóny 2017: ME Gotteborg


-

Curling – David Šnajdr
krátké a stručné vyhodnocení sezóny + seznámení s největšími akcemi do roku 2017



Basketbal – Tomáš Nevěčný

-

problém s členskou základnou, nedostatek hráčů.
neúčast v elitních skupinách na vrcholových turnajích.


-

Stolní tenis – Zbyněk Lambert
krátké a stručné vyhodnocení sezóny + seznámení s největšími akcemi do roku 2017
LPH 2016 – neúspěch



Vzpírání – Jaroslava Krakovičová

-

informace o sezóně 2016 a plánech pro rok 2017.



Jachting - Jaroslava Krakovičová

-

informace o sezóně 2016 a plánech pro rok 2017.
Prvoúčast na LPH, úspěch

B2016.01.05 Viktor Zapletal přednesl plán koncepce následujícího paralympijského cyklu.
B2016.01.06 V závěrečné diskuzi na konec se probíraly vzájemné, nejpalčivější potíže jednotlivých sekcí a většina
přítomných se shodla na finančních problémech a vysokém podílu financování svých sportů z vlastních zdrojů.

VV ukládá
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U2016.03.01

Viktorovi Zapletalovi

U2016.03.02

Viktorovi Zapletalovi

Podat podnět k nejbližšímu zasedání VG:
- přijetí zaměstnance do pozice výkonného předsedy ČPV formou
vypsaného výběrového řízení se základními požadavky pro přijetí:
- VŠ vzdělání
- aktivní znalost AJ
- řidičský průkaz skupiny „B“
- min. 5 let praxe ve sportu na podobné pozici
Podat podnět k nejbližšímu zasedání VG:
- žádost o změnu stanov ČPV s požadavkem volby nezávislého předsedy
ČPV Valnou hromadou ČPV, nikoliv jmenováním ze zástupců VG.

21.12.2016

21.12.2016

Údaje o jednání:
Místo jednání:
Začátek jednání:
Konec jednání:
Přítomni:

Omluven:
Zapsal a zpracoval:
Ověřil:

Praha, Strahov, zasedací místnost 234
06.12.2016, 16.00 hodin
06.12.2016, 18.30 hodin
Viktor Zapletal, Jaroslava Krakovičová, Eva Kacanu, Vladimír Čáp, Roman Grónský, Petra Syrovátková, David
Šanjdr, Vladimír Čáp, Jan Procházka, Vladimír Marčan, Andrea Věnseková, Jiří Bříza, Renata Habásková,
Tomáš Nevěčný, Zbyněk Lambert
Daniel Bína, Jiří Smékal
Jaroslava Krakovičová
Viktor Zapletal

