
Kandidáti do předsednictva CZEPA 

Lucie Marková, DiS., *1986, Brno 

Většinu své profesní kariéry jsem prozatím věnovala právě lidem s pohybovým 

omezením, a to v rámci Ligy vozíčkářů (vedoucí poradenství a projektu proti 

architektonickým bariérám), projektového managementu Nadace Charty 77/ Konta 

bariéry, dále jsem působila jako ředitelka neziskové organizace DEBRA ČR. Jsem od 

počátku součástí Expertní skupiny v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy, 

kterou vede CZEPA, pravidelně přispívám do časopisu Můžeš a v současné době se 

připravuji na roli metodika sociálních služeb Tyflocentra Brno. V uplynulých letech 

jsem se věnovala lektorování mnoha oblastí - např. krizové intervence, komunikace s 

lidmi s různých typem handicapu, sociálního zabezpečení či standardů kvality. S lidmi s 

handicapem se pravidelně setkávám a mám tak představu o jejich vyvíjejících se 

potřebách. S CZEPOU spolupracuji dlouhodobě a věřím, že bych jí a jejím cílům mohla 

být prospěšná i nadále.  

Má vize v rozvoji asociace:  

Ráda bych v rámci předsednictva CZEPA zužitkovala především své zkušenosti s 

vedením neziskové organizace - mohu nabídnout ředitelce CZEPY pomocnou ruku v 

oblasti finančního řízení, fundraisingu, fungování správní rady/předsednictva, 

odměňování v rámci neziskové organizace či vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Nabízím také znalost legislativy týkající se cílové skupiny i řízení organizace a pomoc s 

mapováním aktuálních potřeb lidí s handicapem.  

 

Ing. Lukáš Pekárek, *1977, Bělá pod Bezdězem 

Vzděláním jsem inženýr ekonomie, pracoval jsem jako obchodní finanční ředitel ve 

firmě ATMOS a mám bohaté zkušenosti se zahraničním obchodem, marketingem a 

řízením financí. V roce 2016 se mi stal úraz páteře a od té doby jsem na vozíku jako 

tetraplegik. Rád bych CZEPA věnoval své odborné zkušenosti a nadšení. 

Má vize v rozvoji asociace: 

- podpořit/zvýšit veřejné povědomí o činnosti CZEPA - vylepšit mediální obraz 

organizace - pomoc při zajištění finančních zdrojů pro činnost organizace - vylepšit 

profesionalizaci organizace 

 

Mgr. Ladislav Loebe, *1976, Brno 

Od r. 1999 po autonehodě upoután na invalidní vozík s diagnózou kvadruplegie. 

Právník, předseda brněnské organizace ParaCENTRUM Fenix, z. s., která se podobně 

jako CZEPA a Centrum Paraple snaží pomáhat lidem po úrazu míchy. Působím zde od 

r. 2014. Aktivně pomáhám lidem po úrazu míchy nebo i jiným lidem s postižením v 

rámci odborného sociálního a právního poradenství. Aktivně působím v pracovních 



skupinách Pacientské rady na MZČR při úpravě legislativy ve prospěch lidí po úrazu 

míchy.  

Má vize v rozvoji asociace:  

Usilovat o to, aby se organizace CZEPA stala zastřešující organizací vůči státní správě 

ve věci obhajoby práv lidí po úrazu míchy.  

 

Mgr. David Lukeš, *1981, Praha 

Téma lidí s poškozením míchy mě provází již téměř dvacet let díky skoku do vody a 

následné spastické tetraplegii. Během studia vysoké školy jsem byl osloven Svazem 

paraplegiků pro spolupráci na připomínkování legislativy, později jsem se stal členem 

předsednictva a od roku 2010 jsem jednatelem České asociace paraplegiků – CZEPA . 

Od stejného roku jsem zastupoval asociaci jako člen správní rady Centra Paraple, kde 

jsem působil krátce jako její předseda. Od března 2016 jsem ředitelem Centra Paraple. 

Mimo Paraple a CZEPA jsem aktivním ragbistou, předsedou Českého ragbyového svazu 

vozíčkářů a trenérem reprezentace ragby vozíčkářů.  

Má vize v rozvoji asociace:  

 Vnímám jako nejdůležitější kvalitní informační databázi pro lidi s poškozením 

míchy, profil, kde budou uloženy stěžejní informace s možností je sdílet a také 

být prostřednictvím systému informováni.  

 Více vstupovat do řešení problému bariér v okolí  

 CZEPA na stejné úrovni jako Česká společnost pro míšní léze, nejvyšší autorita 

pro řešení sociálních otázek života lidí s poškozením míchy  

 Provázanost peerů s regiony, zástupce v regionech. 

 Posilování spolupráce s organizacemi, zejména Centrem Paraple  

 

Mgr. Lenka Honzátková, *1976, Praha 

Problematika míšního poškození mě provází téměř celý profesní život. V Centru 

Paraple pracuji již 20 let, nyní na pozici specialistky. Jsem členem výboru České 

společnosti pro míšní léze a členem České asociace aplikovaných pohybových aktivit. 

Aktivně přispívám ke vzdělávání odborné veřejnosti v problematice míšního poškození, 

podílím se na pořádání konferencí a Spinálních dnů. Dlouhodobě se věnuji „zdravému 

životnímu stylu“ a prevenci zdravotních a sociálních komplikací lidí po poškození 

míchy.  

Má vize v rozvoji asociace:  

• Nabízím dlouhodobé zkušenosti v oblasti zdravotně- sociální pomoci osobám s 

míšním poškození  

• Podporu ve vytváření koordinované sociální a zdravotní péče o klienty s 

poranění míchy v ČR  

• Aktivní podpora rozvoje peer mentoringu 



 

Zdeňka Faltýnková, *1957, Praha 

Myslím, že není třeba se představovat 

Má vize v rozvoji asociace: 

V rámci advokační činnosti a vývoji nových produktů chci přispět ke zlepšení aktivního 

života spinálních pacientů/klientů 

 

 

 

 

 

 

Kandidáti do revizní komise CZEPA 

Bc. Pavel Šťastný, MBA, *1975, Praha 

Jsem současný předseda Revizní komise CZEPA. O hlavní problematiku a poslání 

CZEPA se tedy zajímám již několik let. Díky své působnosti v Revizní komisi jsem se 

naučil chápat principy fungování neziskové organizace, a protože CZEPA se podařilo 

vyprecizovat ekonomickou stránku svého fungování, rád bych a jsem připraven v 

tomto nastaveném směru pokračovat. Čím déle CZEPA znám, tím více si její existence 

vážím a trávení mého mimopracovního času tímto způsobem mi tak připadá 

smysluplné. Mimo rámec CZEPA působím v komerční (finančně-ekonomické) sféře a 

jsem externím poradcem státní příspěvkové organizace - agentury pro podporu 

podnikání a investic CzechInvest.  

 

Ph.Dr. Rostislav Čichoň, Ph.D., *1966, Praha i Ostrava 

S vozíkem se seznamuji již od roku 1983 po sportovním úrazu na motorce. Od té doby 

také se zajímám o jakékoliv sportovní aktivity pro osoby se speciálními potřebami 

(OSP). Do vstupu na akademickou půdu v roce 1993 se na ní pohybuji až do 

současnosti, kde hlavní specializací jsou aplikované pohybové aktivity (APA). V 

posledním volebním období CZEPA, jsem byl v revizní komisi. Z důvodů osobní 

potřeby, udělat něco pro ní, jsem se rozhodl opětovně kandidovat v nadcházejících 

volbách do revizní komise. Pokud bych dostal hlasy od členů spolku CZEPA, děkuj i jim 

předem. 

 

 



Lenka Zdražilová, *1973, Říčany 

Profesně se specializuji na účetnictví, finanční prověrky a řízení společností, fúze, 

restrukturalizace společností apod.. Během svých profesních zkušeností jsem působila 

v řadě statutárních orgánů ve společnostech. Ráda cestuji, hraji golf, vařím a věnuji se 

rodině. V rámci působení v týmu revizní komise CZEPA bych se chtěla zaměřit na dohled 

a pomoc při správném fungování a hospodaření této asociace. 

 

 


