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Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců 

Zápis ze schůze 2. VV ČATHS 
konaného dne 1.4.2014 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov 

 
VV bere na vědomí 

Usn. číslo Popis 

B2014.02.01 Zprávu J.Krakovičové o ZPH v Soči 

B2014.02.02 Odstoupení člena VV ČATHS Bedřicha Povýšila z osobních důvodů – VV ČATHS rezignaci bere na vědomí a 
do konání VH ČATHS bude VV pracovat v pěti členech. 

B2014.02.03 Návrh V.Zapletala na pozvání a účast zástupců jednotlivých sportů na VV ČATHS. Na další jednání VV budou 
vždy pozváni zástupci dvou sportovních sekcí sportů, aby informovali VV o své činnosti a potřebách. 
Na nejbližší zasedání VV budou pozváni představitelé sekcí lyžování a plavání. 

B2014.02.04 Informace o financích na rok 2014. Financování bude probíhat přes založený spolek pro TP. Zatím nejsou 
žádné informace o výši přidělených prostředků z MŠMT. Do dnešního dne ČATHS neobdržela žádnou zálohu. 
Výkonná předsedkyně ČPV A.Erlebachová několikrát na žádost vedení ČATHS urgovala na MŠMT zaslání 
finanční zálohy na spolek TP. ČATHS v uplynulých dnech znovu informovala výkonnou předsedkyni ČPV o 
kritické finanční situaci a žádala o další urgenci na MŠMT. Informace o čerpání financí z prostředků ČOV – 
loterijní prostředky na mládež do 23 let. 

B2014.02.05 Bere na vědomí plán sportovních akcí 2014. Sporty ČATHS mají 4 MS ( 2xcyklistika-Mexiko, USA,stolní tenis-
Čína,střelba-Německo), 3 ME(plavání-Holandsko,lukostřelba-Švýcarsko,atletika-Velká Británie), 2 seriály SP aj. 
Financování zatím probíhá z rezerv, ale stav se stává neúnosným s potřebou okamžitého řešení, pokud nemá 
být narušen výjezd reprezentací. 

B2014.02.06 Informace o IWAS Juniors World Games – podpora účasti juniorů ČATHS na světových hrách musí být co 
největší. Financování proběhne z vydražených finančních prostředků z loňské dražby  

B2014.02.07 Informace o kauze I.Koblasa. Přestože jde o závodníka SH, případ se negativně dotýká ČATHS i sportovců 
ostatních svazů. 

B2014.02.08 Vyhlášení sportovce roku ČATHS – VV ČATHS se rozhodla uspořádat Vyhlášení nejlepšího sportovce ČATHS 
2014. VV předběžně stanovila jako místo vyhlášení Nové Město nad Metují v listopadovém termínu.  

B2014.02.09 Financování nejúspěšnějších sportovců roku 2013. VV přijala rozhodnutí o přidělení finanční částky pro 
medailisty MS 2013. Mezi úspěšné sportovce: T. Diepoldovou, J.Ježka, A.Petráčka a J.Vaňka, kteří získali 
v roce 2013 na MS některou z medailí bude rozdělena rovným dílem celková částka 80 000 Kč jako podpora pro 
přípravu na rok 2014.           

B2014.02.09 Další VV ČATHS se uskuteční 12.5.2014 od 16:00 na Strahově. 

 

VV schvaluje 
Usn. Číslo Popis Pro proti zdržel 

se 
S2014.02.01 Schvaluje konání VH ČATHS, která bude volební a termín konání je 

stanoven na 8.11.2014 

5 0 0 

S2014.02.02 Schvaluje, aby byli vždy na každé zasedání pozváni zástupci dvou sportů 
(Sekcí lyžování a plavání) ČATHS k projednání aktuální situace v daném 
sportu, potřeby sekce a problematiku sportu 

5 0 0 

S2014.02.03 Schvaluje finanční podporu juniorům na IWAS Juniors World Games ve 
Stoke Mandeville (GBR) 

5 0 0 

S2014.02.04 Schvaluje čerpání loterijních prostředků ČPV v následujících letech na 
talentovanou mládež, akce IWAS junior Games, případně soustředění, 
nebo náborové kempy napříč sportovními sekcemi ČATHS 

5 0 0 

 
VV ukládá 
Usn. Číslo Komu Popis Termín 

U2014.02.01 Jarka Krakovičová připravit rozdělení financování prostředků grantu Nadace ČEZ Do 15.4. 

    

 
Údaje o jednání: 
Místo jednání:            Praha, Strahov 
Začátek jednání:            1.4.2014, 16:00 hodin 
Konec jednání:            1.4.2014, 18.00 hodin 
Přítomni:                         Viktor Zapletal, Roman Gronský, Jaroslava Krakovičová, David Šnajdr, Štefan Danko 
Omluven :   
Zapsal a zpracoval:        Jaroslava Krakovičová 
Ověřil:             Viktor Zapletal 


