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Rozdělovník 
Czech Para Dance Sport, z.s. 
Česká asociace basketbalu na vozíku, z.s. 
Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. 
Česká federace bocii, z.s. 
Česká federace Spastic Handicap, z.s. 
Česká golfová asociace handicapovaných, z.s. 
Česká jezdecká federace 
Česká střelecká asociace handicapovaných, z.s. 
Česká triatlonová asociace 
Česká asociace stolního tenisu 
Český badmintonový svaz, z.s. 
Český svaz kanoistů, z.s. 
Český lukostřelecký svaz 
Český Para sport 
Český paraflorbal, z.s. 
Český ragbyový svaz vozíčkářů 
Český svaz curlingu z.s. 
Český svaz cyklistiky, z.s. 
Český svaz ledního hokeje, z.s. 
Český svaz mentálně postižených sportovců, z.s. 
Český svaz orientačních sportů, z.s. 
Český svaz taekwondo, z.s. 
Český svaz zrakově postižených sportovců, z.s. 
Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s. 
Český veslařský svaz 
Český volejbalový svaz 
Svaz lyžařů ČR, z.s.  
 
V Praze 30. listopadu 2021 
 
Český paralympijský výbor 
 
Informace k zasedání členské schůze 4. 12. 2021 
 
Vážení sportovní přátelé! 
Byli jsem upozorněni, že v rámci výčtu osob, které se budou moci účastnit plánovaného jednání 
členské schůze dne 4. 12. 2021 v Hotelu Duo, nebyl výčet kompletní. Konkrétně nebyla 
uvedena možnost účasti osoby na členské schůzi, která disponuje negativním PCR testem ne 
starším než 72 hodin. 
 
Vzhledem k tomu, že se jednání členské schůze má uskutečnit v Hotelu Duo, tedy ve vnitřních 
prostorách, konzultovali jsme možnost vstupu do Hotelu pouze na základě negativního PCR 
testu přímo s Hotelem Duo, který dle jeho předchozího sdělení možnost vstupu těchto osob 
neuváděl.  
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Na základě vyjasnění konkrétních skutečností nám však bylo Hotelem Duo potvrzeno, že vstup 
do hotelu bude umožněn i osobám účastnícím se jednání členské schůze na základě negativního 
PCR testu.   
 
Z tohoto důvodu tímto doplňujeme, že plánované členské schůze dne 4. 12. 2021 se, kromě 
výčtu uvedeného v předchozím informativním dopise, může dále účastnit osoba, která 
nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a která předloží negativní výsledek z 
PCR vyšetření, které absolvovala nejdéle před 72 hodinami. 
 
Těšíme se na setkání!  
Se srdečným pozdravem 
 
za Český paralympijský výbor a Výkonné grémium 
 
 
 
 
Alena Erlebachová 
výkonná předsedkyně  
 

mailto:office@paralympic.cz

