
Dokument o spolupráci

mezi
Lesy ČR, s.p.

a
S.H.S.A. Spastic Handicap Sport Agenturou, s.r.o.

ve prospěch 
České federace Spastic Handicap, o.s.

za období od 1.7.2005 do 30.6.2007 



Začátky

 V historii partnerské spolupráce ve 
prospěch sportovců Spastic Handicap byla 
dvouletá smlouva s Lesy ČR, s.p. novým 
prvkem, který dával určitou jistotu ke 
stabilizaci činnosti federace. 

 Právě druhá polovina roku 2005 byla pro 
sportovce Spastic Handicap ve znamení 
účastí na důležitých evropských 
šampionátech. Zejména atleti, cyklisté, 
lukostřelci i boccisté odvedli nejeden kvalitní 
výkon, oceněný medailemi. Byly to však také  
soutěže domácí. Pro řadu nových sportovců 
první vážné soupeření. Rok  vyvrcholil XII. 
ročníkem Vyhlášením nejlepších sportovců a 
osobností v Brně na Výstavišti v lednu 2006.



Vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2005

XII.ročník, Brno Výstaviště

1. místo

Markéta Sidková

2. místo

Jiří Bouška
3. místo

Roman Musil



• 4.místo – Eva Berná
• 5.místo – Radovan Křenek 

a Štefan Pekara
• 6.místo – Luboš Jirka
• 7.místo – David Drahonínský
• 8.místo – Jan Vlk
• 9.místo – Daniela Procházková
• 10.místo – Fajkus, Grüsser,                   

Machuta, Serbus, Kořínek



Nejlepší sportovci TJ a SK do 23 let

Nejlepší cvičitelé, trenéři a manažer



Pokračování
V roce 2006 byly Lesy ČR u všech akcí sportovců Spastic Handicap. 

V některý případech se zástupci účastnili dekorace vítězů i jiných akcí.



Pravidelné finanční plnění Lesů ČR v loňském 
roce se velmi příznivě promítlo do činností 
federace, zejména při realizacích:

 rozšíření domácích sportovních akcí;
 pořízení nového sportovního vybavení;
 soustředěních a kempech reprezentace, doma i v zahraničí;
 rozšíření kádru trenérů, cvičitelů a dalšího pomocného 

personálu;



I v roce 2006 se sportovci Spastic Handicap vyznamenávali a byli 
nepřehlédnutí při nejvyšších mezinárodních sportovních podnicích. 
Opět se bylo z čeho radovat, čím se pochlubit veřejnosti. Při XIII. 
vyhlášení letos v lednu v TOP Hotelu Praha to byla nejlepší příležitost.

Vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2006

XIII. Ročník, TOP Hotel Praha



1. místo – Jiří Bouška

přebírá Jana Smajová

2. místo – Roman Musil

3. místo – Andrea Farkašová



Nejlepší sportovci TJ a SK do 23 let

Nejlepší sportovci 6.-10. místo4. místo – Luboš Jirka
5. místo – Markéta Sidková (přebírá trenér)



Nejlepší družstvo roku

Nejlepší cvičitelé                                   Nejlepší trenéři a manažerka

Zvláštní cena pro: Lesy ČR, ČSTV, Economia



Finále s pokračováním

Jsme rádi, že právě zástupci s.p. Lesy ČR pochopili a citlivě vnímají trend 
prozíravých firem a společností. 
Je to čest spojit své jméno s handicapovanými sportovci a být jejich stálým a 
významným partnerem. 
Za ně za všechny vřele děkujeme, že započatá spolupráce má pokračování. 

S.H.S.A.
8.5.07



Děkujeme za pozornost


