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V Praze, 4. listopadu 2021 
 
Pozvánka na členskou schůzi Českého paralympijského výboru 
 
Vážení sportovní přátelé! 
 
Navazujeme na naši předchozí komunikaci týkající se změn stanov Českého paralympijského 
výboru a s tím spojenou transformací. 
 
V příloze Vám jako potenciálnímu zájemci o členství v ČPV zasíláme formulář přihlášky za 
člena. Pokud máte o členství zájem, prosím, doručte vyplněnou přihlášku nejpozději do 2. 
prosince 2021 e-mailem na adresy: office@paralympic.cz a a.erlebachova@paralympic.cz  
 
Současně Vám v příloze zasíláme pozvánku na zasedání „volební“ členské schůze svolané 
dne 4. prosince 2021 v 11 hodin do prostor hotelu OREA Hotel Pyramida. Zásadním bodem 
zasedání je volba nového výkonného výboru, vč. předsedy a místopředsedů a dále revizní a 
etické komise. 
 
Uvítáme, pokud nám před konáním členské schůze doručíte návrhy kandidátů do jednotlivých 
orgánů. Pro zjednodušení lze kandidáty (včetně doplňujících informací jako např. jejich CV) 
zasílat na emailovou adresy: office@paralympic.cz a a.erlebachova@paralympic.cz 
 
Vzhledem k dosavadnímu vývoji epidemiologické situace očekáváme, že dílčí informace 
k zasedání rozešleme v týdnu od 29. listopadu 2021. 
 
Těšíme se na společné setkání a spolupráci. 
 
Se srdečným pozdravem 
 
za Český paralympijský výbor a Výkonné grémium 
 
 
 
Alena Erlebachová 
výkonná předsedkyně  
 
Rozdělovník 

Aktivně s vozíkem z.s. 

Czech Para Dance Sport, z.s.  

Česká asociace basketbalu na vozíku, z.s. 

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců 

Česká federace boccii, z.s.  
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Česká federace Spastic Handicap 

Česká golfová asociace handicapovaných, z.s.  

Česká jezdecká federace 

Česká střelecká asociace handicapovaných, z.s.  

Česká triatlonová asociace 

Český asociace stolního tenisu 

Český badmintonový svaz 

Český kanoistický svaz 

Český lukostřelecký svaz 

Český PARA sport  

Český paraflorbal, z.s.  

Český ragbyový svaz vozíčkářů 

Český svaz curlingu  

Český svaz cyklistiky 

Český svaz ledního hokeje, z.s.  

Český svaz mentálně postižených sportovců 

Český svaz orientačních sportů, z.s.  

Český svaz teakwondo 

Český svaz zrakově postižených sportovců 

Český tenisový svaz vozíčkářů 

Český veslařský svaz 

Český volejbalový svaz 

Svaz lyžařů ČR, z.s. 
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