Zápis z členské schůze občanského sdružení ČATHS z.s.
8. listopad 2017 v Praze, ČUS Zátopkova 100/1, 160 17 Praha 6, místnost č.234
1. Zahájení Valné hromady místopředsedou ČATHS panem Viktorem Zapletalem.
2. Bylo schváleno pracovní předsednictvo (1.hlasování)
- Pavlík Vojtěch, Kacanu Eva, Zapletal Viktor
- schváleno 62 – 0 – 0 (ano - ne – zdržel se)
3. Byla schválena mandátová komise (2. hlasování)
- Krakovičová Jaroslava, Procházka Jan
- schváleno 62 – 0 - 0
4. Byla schválená návrhová komise (3.hlasování)
- Šnajdr David + Roman Gronský
- schváleno 62 – 0 - 0
5. Byl schválen zapisovatel VH a dva ověřovatelé zápisu Členské schůze ČATHS (4.hlasování)
- zapisovatel: Andrea Věnseková.
- ověřovatelé: Lambert Zbyněk, Čáp Vladimír
- schváleno 60 – 0 – 2(Věnseková, Čáp)
6. Byl schválen program Členské schůze ČATHS (5.hlasování)
- schváleno 62 – 0 - 0
7. Byl schválen jednací řád Členské schůze ČATHS (6.hlasování)
- schváleno 62 – 0 - 0
8. Zpráva o činnosti ČATHS za rok 2017
- zprávu přednesl Viktor Zapletal, zhodnotil činnost všech sportů zastoupených v ČATHS,
ocenil úspěch sportovců na MS, ME, Světových a Evropských pohárech
◦ schválena Výroční zpráva ČATHS za rok 2016 (7.hlasování)
- schváleno 62 – 0 - 0
9. Zpráva o hospodaření ČATHS v roce 2017
- zpráva byla předložena přítomným v papírové podobě
- zprávu přednesla Jaroslava Krakovičová
- na MŠMT proběhla dne 7.11.2017 schůzka sportovních klubů s náměstkem MŠMT
p.Kovářem
- koncepce MŠMT bohužel není jasná, v komisích nepracují sportovní odborníci
10. Zpráva Kontrolní a revizní komise
- zpráva byla předložena přítomným v papírové podobě
- zprávu přednesla členka KRKu Andrea Věnseková
- kontrola KRKu proběhla v ČATHS dne 6.11.2017
- kontrola se týkala vyúčtování dotací MŠMT na rok 2016, MŠMT programů VII – zdravotně
postižení
- ve všech programech proběhla namátková kontrola účetních dokladů
- kontrola proběhla bez připomínek a Členská schůze ČATHS ji bere na vědomí
11. Paralympijské hry Pyeong Chang 2018
- základní informace přednesla Jaroslava Krakovičová, Andrea Věnseková
• sledge hokej – nominovaných bude 16 hráčů, při neúčasti ruského týmu je boj o třetí
místo otevřen, Kanada a USA jsou na jiné úrovni
• curling – Český tým je na 13.místě světových tabulek, turnaje se účastní 12 družstev,
bohužel ještě není jasná účast mistrů světa Ruska, v případě neúčasti postoupí na jejich
místo ČR, na Long listu jsou pouze hráči curlingu ČFSH
• alpské lyžování – počet již přidělených kvót je 3 muži + 1 žena, splněné kritéria mají
splněny Pavel Bambousek, Miroslav Lidinský (ČSTPS) a Patrik Hetmer (ČSZPS). Účast
našich sportovci se nepředpokládá
• severské lyžování, snowboard se České republiky netýká
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• odlet na ZPH 2018 se předpokládá dne 3.3. 2018 komerčními lety z letiště Václava
Havla, návrat 20.3.2018, vládní letka je vzhledem k vzdálenosti nevhodná
• informace k vedení výpravy, Cargu atd. – vedení ČATHS bude své členy a účastníky
informovat v co nejbližší době po pravidelných schůzkách Přípravného štábu ZPH 2018
12. Situace ve sportu tělesně postižených v ČR
- základní informace přednesl Viktor Zapletal
- situace není optimální, ale stabilizována, povedlo se financovat sporty ČATHS alespoň na
minimální úrovni a zabezpečit účast sportovců na důležitých akcích
- ČSTPS nadále odmítá provedení hloubkového auditu svého účetnictví – tkz. due diligence
– tuto hloubková kontrolu by provedla nezávislá auditorská společnost v obou svazech a
finanční náklady na provedení by hradil ČPV
- ČATHS tento návrh přivítal a souhlasí, ČSTPS tuto povinnost nutnou pro pokračování
jednání o sloučení svazů TP nadále odmítá
přednesen návrh znění prohlášení Členské schůze ČATHS
Členská schůze ČATHS schvaluje následující postoj ve věci jednání s ČSTPS týkající se
případného vyjednání o sloučení obou organizací: ČATHS zahájí případná jednání o
sloučení až po uskutečnění auditu „due diligence“ obou organizací provedeného
nezávislou, renomovanou auditorskou společností, kterou určí ČPV
- schváleno prohlášení VH ČATHS v uvedeném znění (8.hlasování)
- schváleno 62 – 0 - 0
PŘESTÁVKA 10 minut
13. Krátké zprávy klubů a sekcí sportů ČATHS
- předneseny zprávy 14 sportů ČATHS – Členská schůze byla obeznámena s hodnocením
sportů za rok 2017, s problémy ohledně úbytku mladých sportovců v podstatě u všech
sportů, s finanční situací, s plánovanými důležitými akcemi na rok 2018 a termínovou
listinou pro jednotlivé sporty
◦ jezdectví – Renata Habásková – informovala o změně pravidel, o změně úkolů
v paradrezuře, nepatrný nárůst jezdců, nejlepší účastnice Anastasja Vištálová (účastník
PH 2016 Rio), ME 2017 Francie – bohužel neúspěch, MZ Německo 3.místo, MZ Holandsko
6.místo; příští rok se pořádají Světové hry v Americe, kvalifikace je splněna, ale účast se
bude odvíjet od finančních možností; dne 15.4.2018 se pořádají u Slaného mezinárodní
závody FEI – žádost o finanční podporu a medializaci od ČATHS
◦ lukostřelba – Jan Procházka – úspěch na turnaji v Dubaji, v roce 2017 byla sekce
ovlivněna marodkou (Klich, Leoš Bartoš), neúčastnili se soutěže družstev, pouze
jednotlivci, stoupá konkurence; plány 2008 – březen 2018/Dubai, ME 2018 Plzeň
◦ lyžování – Viktor Zapletal – tým se v podstatě rozpadl, ukončení činnosti více
sportovců, snaha o konsolidaci a podporu pro mladé sportovce
◦ plavání – Andrea Věnseková - úbytek plavců, tým je i v malém počtu úspěšný na MZ
v Anglii, Německu. Tento rok má před sebou ještě MS v Mexico City/prosinec 2017. Plán
na příští rok – Světová série v Anglii, Dánsku, Německu a Itálii + ME 2018 v Irsku/srpen
2018.
◦ sledge hokej - Jaroslava Krakovičová – úspěchem je výhra na nominačním turnaji pro
ZPH 2018 v Koreji, nutnost náboru nových hráčů, věkový průměr týmu je vysoký,
problémem je finanční zabezpečení vzhledem ke změně financování
◦ stolní tenis – Zbyněk Lambert - máme nové nadějné hráče, pro rok 2018 nemá ještě
bohužel kalendář, jako problém uvádí vysoké startovné na turnajích (např. ME 1 100€)
◦ střelba - Vladimír Marčan - tým je na vzestupu, mají nové střelce, v roce 2017 měl tým
i medailisty na Světových pohárech, ME se nepořádá, MS každé 4 roky, na MS 2018 mají
splněno 2 střelci (Marčan, Kosek), plán na rok 2018 – doplnění týmů, disciplina trap –
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aktivita bývalého elitního střelce Kosteleckého, Světový pohár 2018 Al Ain – 3 střelce, MS
2018 – 2 střelce, Světový pohár Francie – celý tým
◦ vzpírání - Jaroslava Krakovičová – pořádá se M-ČR každý rok, svět je výkonnostně
vzdálen
◦ basketbal - Tomáš Nevěčný - tým Pardubic vyhrál Středoevropský pohár, hraje
v rakouské lize (II.místo), tým hrál finále Euroligy poprvé, počet aktivních hráčů cca 30 – 3
kluby, sekce pořádá akci „ vracím se do hry „ kdy se chodí po rehabilitačních ústavech,
prohlubuje se spolupráce s basketbalovým svazem, pořádá se Camp pro začátečníky
v Nymburce, hlavní cíl pro rok 2018 – získat členskou základnu
◦ atletika - Eva Kacanu - velké problémy se slučováním kategorií a změny v pravidlech,
na MS účast bez medailí, v sekci se objevují problémy se vzájemnou komunikací –
plánována schůzka 3.1. v Pardubicích k vyřešení interních problémů, plán na rok 2018 –
Czech Open, Dubai Grand Prix, ME 2018 Berlin
◦ curling - Jan Hašek, David Šnajdr - hraje 4-5 českých týmu v lize, smutná zpráva o
úmrtí Radka Pokorného, plán 2018 – pozvednout výkonnost, co největší účast na
turnajích
◦ jachting - Alexander Sadílek - jachting měl zástupce v Riu (Daniel Bína), jeho disciplína
bohužel vypadla z programu PH 2020 Tokio, Daniel Bína soutěžil i spolu s nepostiženými –
1.místo na Mistrovství Rakouska, MS bez výraznějšího úspěchu, bohužel jachtink nemá
v současnosti žádnou mládež, problémem jsou hlavně finance
◦ rugby - Aleš Kisý - pouze týmová sekce v Novém Městě nad Metují, reprezentace
spadla ze skupiny „B“ do skupiny „C“ – návrh na založení svazové sekce
◦ cyklistika, handbike - Viktor Zapletal – důkladná obměna týmu, ukončení kariéry Jiří
Ježek, Tereza Diepoldová, Tomáš Kajnar, zvyšující se výkonnost Ivo Koblasy
14. Zpráva mandátové komise
- Mandátová komise podala zprávu, že na členské schůzi je přítomno 62 hlasů
z 69 obeslaných a Členská schůze je usnášení schopná – minimálně nutný počet je 35
mandátů
15. Různé
- Členská schůze bere na vědomí nutnost založení sekce rugby – bude domluvena schůzka
Výkonného výboru ČATHS se zástupcem rugby Alešem Kisým
- Výkonný výbor ČATHS navrhuje schůzku se zástupci sekce atletiky ve věcí vyjasnění
situace v samotné sekci – na schůzce by měli být přítomni členové Výkonného výboru a
zástupci atletiky Martin Zach, Jaroslav Petrouš a Eva Kacanu
16. Diskuze
- diskuze probíhala v průběhu celé Členské schůze ČATHS a převážně u projednávání
bodu 13
- Viktor Zapletal upozornil na zlepšení medializace sportu handicapovaných v rádiu, televizi
na různých webech, je nutné posílat podněty, informovat o akcích
17. Zpráva návrhové komise
- zprávu návrhové komise přednesl David Šnajdr
- schválena zpráva návrhové komise (9. hlasovaní)
- schváleno 62 – 0 – 0
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18. Závěr
- ukončení Členské schůze ČATHS Viktorem Zapletal, poděkování aza účast s přáním
úspěchů do konce roku 2017 i do roku 2018
Začátek jednání :
Konec jednání :
Přítomni :
Zapsal :
Ověřil :

17:00
20:30
viz prezenční listina
Andrea Věnseková
Zbyněk Lambert, Vladimír Čáp

Přílohy :
-

Výroční zpráva ČATHS za rok 2016
Zpráva o financování ČATHS v roce 2017
Zpráva KRK ČATHS 2017/1
prezenční listina
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