
  

 
 

Životopis kandidáta 

 

 

Jméno a příjmení: Hana Valová, DiS. 

Datum narození: 7.3.1974                                       

 

 

 

Důvod kandidatury: V oblasti parasportu se pohybuji od roku 2000, kdy jsem začala 
organizovat akce v parabasketbalu v brněnském klubu. Postupně jsem se podílela i 
na reprezentačních aktivitách a organizaci vrcholných akcí jako je např. Mistrovství Evropy. 
Jsem i aktivní reprezentantkou naší mezinárodní autority – IWBF Europe. Nasbírala jsem 
hodně zkušeností a jsem přesvědčená, že parasport je nesmírně důležitou součástí života osob 
s handicapem. Za ty roky jsem se potkala s parasportovci i z dalších sportů a zároveň 
sledovala, jak neustálé konflikty ve vedení parasportu neblaze působí na sport i na ně. Změny 
v ČPV velmi vítám, chtěla bych se na nich v rámci svých možností aktivně podílet a pomoci 
svými zkušenostmi. 
 

Cíle v rámci kandidatury do orgánu ČPV: Mým cílem je napomoci tomu, aby vedení 
parasportu v České republice bylo jednotné a podporující všechny parasportovce v jejich úsilí 
sportovat. Zároveň dostat parasport do širšího povědomí těch, kteří doposud nesportují, 
ukázat jim širokou nabídku parasportů a podpořit je při jejich výběru. 
 

Vzdělání: 
1999 – 2002 – Vyšší odborná škola sociální – obor sociální politika, sociální práce 
1992 – 1994 – Nástavbové studium Cestovní ruch 

1988 – 1992 – Gymnázium Třebíč 
 

Pracovní zkušenost:  
2016 – doposud – Flowmon Networks Brno – projektová pracovnice 
2014 – 2016 – Občanské sdružení Práh Brno – projektová pracovnice 
2012 – 2014 – Občanské sdružení Vrátka Třebíč – projektová pracovnice 
2000 – 2012 – Liga vozíčkářů Brno – sociální pracovnice, zástupkyně ředitele, správní rada 

1994 – 1999 – pracovní příležitosti v oblasti cestovního ruchu, 2x pobyt ve Velké Británii  
 

Zkušenosti v oblasti parasportu: 
2020 – 2021 – členka Competition Committee při IWBF Europe 
2017 – doposud – Technical Delegate při IWBF Europe (oficiální zástupce IWBF na evropských 
soutěžích) 
2017 – doposud – předsedkyně SK HOBIT Brno (klub basketbalu na vozíku) – odpovědnost za 
finanční vedení, organizace aktivit klubu, soutěží 



  

 
 

 
2014 – doposud – předsedkyně České asociace basketbalu na vozíku – odpovědnost za 
finanční vedení, koncepci, organizace reprezentačních aktivit, klubové soutěže 
2007, 2008, 2012, 2015 – vedoucí reprezentačního týmu ČR v parabasketbalu na Mistrovství 
Evropy 
2006, 2010, 2014 a 2017 – ředitelka organizačního výboru Mistrovství Evropy 
v parabasketbalu v Brně 
2000 – 2017 – 12x organizace základních kol Evropské pohárové soutěže v parabasketbalu v 
Brně 
 

 

 

V Brně dne 24.11.2021 

 

………………………………………………. 

                                                                                                                             podpis kandidáta 

 


