Životopis kandidáta

Jméno a příjmení: Roman Suda
Datum narození: 8.11. 1974

Důvod kandidatury: Projekt paralympijského hnutí je pro mě téměř každodenní záležitostí již od roku
1997, kdy jsem začal trénovat paralympijský sport boccia. Od té doby jsem měl možnost nasbírat
obrovské množství zkušeností v České republice i v zahraničí jako trenér, sportovní asistent, rozhodčí,
zdravotní klasifikátor a organizátor sportovních akcí. Jsem nesmírně potěšen, že se podařilo po mnoha
letech prosadit otevření Českého paralympijského výboru pro další subjekty a věřím, že tím dokážeme
nastavit takový systém, který sportovcům a sportovním organizacím, které se para sportem zabývají,
zajistí adekvátní podmínky k provozování jejich činnosti.

Cíle v rámci kandidatury do orgánu ČPV: Paralympijské hnutí v České republice si zaslouží systémovou
renesanci a mým cílem je být v tomto ohledu aktivní. Mým cílem je zejména nastavení fungování
organizace jako celku s kolektivním duchem založeným na jasně nastavené struktuře spolku. Sestavení
funkčního pracovního týmu od nejvyššího managementu až po zajištění každodenní administrativy.
Zlepšení mediálního obrazu českého paralympismu a s tím spojené financování, které musí být nutně
vícezdrojové s kombinací státního financování a fungujícího marketingu. Ze strany ČPV musí přicházet i
systémová podpora do základních spolků a jednotlivých sportovních organizací, aby se rozvíjela práce
s mládeží a novými sportovci, kteří se k para sportu mohou dostat v pozdějším věku díky novému
zdravotnímu postižení.
Vzdělání a pracovní zkušenost:
Studium
1989 – 1993 – 3.Gymnázium Opavská v Plzni
1993-1996 – Státní zdravotnická škola v Plzni – nástavbové studium fyzioterapie
1996 – 1997 – Státní jazyková škola v Plzni - Angličtina
1997-2002 – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu – obor Speciální výchova
zdravotně postižených se zaměřením na tělesnou a pracovní výchovu
Zaměstnání
1997 – 2019 – Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch (dříve Ústav sociální péče pro
tělesně postižené děti a mládež) – fyzioterapeut do 2002, následně pedagog volného času a vedoucí
oddělení volného času (sportovní aktivity, muzikoterapie, projekty zahraniční spolupráce)
2020 – dosud – Dětský domov, Nepomuk – ředitel

Další aktivity mimo zaměstnanecký poměr
2000 – dosud – TJ Halma Plzeň (dříve Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Halma Zbůch) –
předseda, trenér atletiky, boccii a cyklistiky, sportovní asistent, organizátor sportovních akcí (5-7
národních akcí ročně).
2001 – dosud – World Archery – mezinárodní klasifikátor para lukostřelby
2016 – dosud – World Archery – vedoucí klasifikátor (Head of classification), člen World Archery Para
Committee (tvorba a úprava klasifikačních pravidel para lukostřelby; organizace klasifikačních
konferencí a seminářů)
2007 – dosud – World Curling Federation – mezinárodní klasifikátor curlingu vozíčkářů level II (školitel)
2007 – dosud – poradenská činnost v oblasti rozvoje osobnosti, pedagogická činnost FTVS UK Praha,
akreditované kurzy pracovníků sociálních služeb, trenérská činnost zdravotně postižených sportovců
2017 – dosud – člen výkonného výboru Česká federace boccii
Ostatní:
7 x účast na paralympijských hrách
-

2004 Atény – vedoucí svazové části České federace Spastic Handicap

-

2008 Peking a 2010 Vancouver – zástupce vedoucího mise Českého paralympijského týmu

-

2012 Londýn, 2014 Soči a 2016 Rio de Janeiro – vedoucí mise Českého paralympijského týmu

-

2021 Tokio – člen organizačního týmu World Archery – Appeal Committee

Organizační a pořadatelské aktivity
-

2001 – Mistrovství Evropy v boccie 2001, Teplice– člen organizačního výboru a mezinárodní
rozhodčí

-

2003 – Mistrovství Evropy v para cyklistice Teplice/Praha člen organizačního výboru

-

2009 – Mistrovství světa v curlingu vozíčkářů Praha – předseda organizačního výboru

-

2018 – Mistrovství Evropy v para lukostřelbě Plzeň – předseda organizačního výboru

Publikační činnost
-

Boccia pravidla – překlad pravidel od roku 2000 dosud

-

Základy trénování boccii – Příručka pro trenéry 1.stupně, 2009 (update 2012)

-

Classifiers handbook – Mezinárodní Klasifikační pravidla para lukostřelby, World Archery 2017
(update 2020)

Ve Starém Plzenci dne 18. 11. 2021
……………………………………………
podpis kandidáta

