V Praze 25. 2. 2008
Ahoj transplantovaná dámo a pánové,
konečně máme svoje občanské sdružení s názvem:
Český tým transplantovaných, o.s.,
Czech Transplant Team
(úřední zkratkou obou jazykových verzí je CTT).
Jsme o.s. řádně založené, existující a zaregistrované dne 18. 2. 2008 s přiděleným číslem
IČO: 22683038 a sídlem na adrese: IKEM Praha
Tři z nás jsou zakladateli této organizace, někteří jsou aktivními účastníky světových a
evropských her, někteří o těchto aktivitách něco víte a někteří dosud nevíte nic.
Do konce roku jsme byli vedeni pod SKDaT, na prosincové schůzi VV SKDaT zrušil
reprezentaci a zbavil se sportovní činnosti mimo území ČR.
Hlavním cílem našeho sdružení je dát dohromady sportovce s transplantovaným srdcem,
ledvinou, játry, slinivkou, plícemi a kostní dření, reprezentovat Českou republiku a úspěšnost
transplantačních programů na světové a evropské úrovni.
Mám na všechny prosbu. Abychom se mohli zúčastňovat zahraničních akcí, musíme být členy
domácí organizace CTT. Máte-li zájem stát se členy CTT, pošlete mi zpátky přihlášku (žádné
členské příspěvky se nepožadují ☺) ve formě přílohy ve formátu A4, ve které prosím uveďte:
příjmení, jméno, (titul), rodné číslo, poštovní adresu,
telefon(/fax), mobil, e-mailovou adresu,
sport(-y), který(-é) aktivně provozujete před i po transplantaci (samozřejmě
nemusí být na vrcholové úrovni, ale předpokládá se, že vás sport baví),
transplantovaný orgán, datum transplantace a velikost oblečení (S-XXL).
Jakmile budeme mít členské průkazy, všichni členové je dostanou.
Těm z vás, kteří dosud neslyšeli o zahraničních organizacích transplantovaných sportovců,
jejichž jsme členem, uvádím odkaz na dvě adresy: www.wtgf.org a www.etdsf.org .
Tam najdete hromadu informací o těchto organizacích, historii, členských státech, sportech,
výsledcích z dřívějších soutěží nebo o nejbližších připravovaných akcích, atd. Od roku 1991
jsme součástí těchto mezinárodních struktur, bohužel dosud pod hlavičkami českých
organizací, jejichž náplň se víceméně liší od reprezentace transplantovaných sportovců v
zahraničí.
(Nejsme členem paralympijského svazu, nicméně v jednání je možnost stát se součástí svazu olympijského).

Nejbližší dvě akce se kterými je možno počítat, jsou letošní V. evropské hry v německém
Würzburgu 31.8 – 7.9. 2008
a příští rok XVII. světové hry 22.8 - 30.8.2009 na australském zlatém pobřeží.
To je prozatím vše, další důležité záležitosti s členy později.
Za radu sdružení
Tom Dřevíkovský

tdrevikovsky@volny.cz

