Životopis kandidáta

Jméno a příjmení: Mgr. Martin Císař
Datum narození:

11. 2. 1969

Důvod kandidatury:
Od roku 1995 organizuji tenis na vozíku v ČR a zastupuji jeho zájmy
v rámci mezinárodní tenisové federace ITF. Rád bych dlouholeté
manažerské i sportovně organizátorské zkušenosti v oblasti parasportu
využil i ve prospěch aktivit a potřeb ČPV.
Paralympijské hnutí vnímám jako důležitou a nedílnou součást domácího parasportu a prací v
orgánech obrozeného ČPV bych rád ještě více podpořil jeho prestiž v současné společnosti.

Cíle v rámci kandidatury do orgánu ČPV:
Transparentní a demokratické vedení ČPV.
Transparentní podpora všech sdružených parasportů.
Spolupráce v rozvojových a náborových programech napříč všemi parasporty.
Zajištění potřebné podpory všem parasortům.

Vzdělání a pracovní zkušenost:
2000 – souč.
- prezident Českého tenisového svazu vozíčkářů, z.s.
- zodpovědnost za rozvoj tenisu na vozíku v celé ČR, práce v oblasti managementu, marketingu svazu,
dotačních projektů... (oblast sponzoringu, propagační a reklamní kampaně partnerů svazu)
- ředitel prestižních mezinárodních turnajů v tenise na vozíku v Praze, Prostějově, Brně, Znojmě
a Karviné
- delegát ČTSV na mezinárodních jednáních IWTA a ITF (mezinárodní asociace tenisu na vozíku) Anual
General Meeting v Holandsku, Velké Británii, Austrálii, Španělsku, Novém Zélandu, Brazílii, USA,
Francii, Polsku a Itálii
1995 – 2000
- zakládající člen, viceprezident a člen Výkonného výboru Českého tenisového svazu vozíčkářů
- organizační pracovník Ligy za práva vozíčkářů Brno v oblasti sportu tělesně postižených - ředitel
mezinárodních turnajů v basketbale vozíčkářů REHA Cup, práce v marketingu a propagaci organizace

1994 – souč.
středoškolský učitel – Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
1989 – 1994
studium Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno - obor: historie - základy společenských věd
(občanská výchova)

Ostatní:
- komunikativní schopnost angličtiny, němčiny, ruštiny
- schopnost práce na PC (Word, Excel ...)
- držitel řidičského průkazu sk. B
- výrazné schopnosti: komunikativnost, jednání s lidmi, seriózní vystupování, značné organizační
schopnosti, vést pracovní kolektiv i pracovat v týmu

V Brně dne 18. 11. 2021

……………………………………………….
podpis kandidáta

