
 

 

Svaz vodáků České republiky 
RADA RAFTINGU SVoČR 
 
U Pergamenky 3, PRAHA 7, 170 00 

tel./fax: 266 722 223, e-mail: svocr@volny.cz  

Zpráva ze zasedání Rady 
raftingu SVoČR č. 3/2018 

Železný Brod, 14.4.2018 
 
 

Přítomni: Vratislav Šembera, Libor Peška, Lenka Bauerová, Martin Procházka, 
Jan Vávra 

Nepřítomni:  

Omluveni:  

Hosté: Libor Polák, Martin Hájek, Anna Kašparová 
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1) Běžná agenda 
● Při závodech na Kamenici proběhlo fotografování členů reprezentačních posádek 

pro článek v Reflexu, neobešlo se to bez improvizace, ale nakonec to dopadlo. 
Článek vyjde příští týden, jakmile se tak stane, zveřejníme odkaz 

● RR konstatuje, že zdravotní prohlídky členů juniorských reprezentací probíhají 
bez problémů, téměř všichni reprezentanti je mají hotové 

● školení trenérů pracujících s mládeží proběhlo v Praze 17.3.2018. Pod dohledem 
ikon našeho sportu (Znamenáček, Marek Jiras, Jan Busta, Šembera) se ho 
zúčastnilo na 30 závodníků a trenérů všeho věku 

● RR předpokládá, že první testování elektronických přihlášek na závody proběhne 
na některých letošních závodech ke konci sezóny 

● RR pověřuje Jana Vávru prověřením dostupných domén vhodných pro prezentaci 
svazu 

● RR odhlasovala zákaz kouření na svých zasedáních i v případě, že se koná na 
otevřeném prostranství. Nejbližší kuřák smí být v minimální vzdálenosti 5 metrů 
od předsedy rady (a to i v případě, že je to předseda svazu /ten kuřák/) 

● RR pověřuje Vráťu Šemberu a Libora Pešku svoláním smírčí schůzky se zástupci 
klubu 109, aby se “vyčistil vzduch” 

2) Závody 
● Salza, World Cup 

○ RR rozhodla hlasováním, že výplata podpory na startovném bude klubům 
připsána v pravidelném ročním vyúčtování podpory na činnost 

○ RR rozhodla, že závody na Salze se “pojedou na stopky”, pro výsledky 
pořadatel připraví “lístečky”, stopky zajistí Šembera alespoň dvoje, aby se 
to kdyžtak nepo…. 

○ Závody bude dozorovat pět rozhodčích, kteří zároveň vypomohou 
pořadateli místních závodů R4 

● Mistrovství Slovenska, Čunovo 
○ RR bude tlumočit všem klubům pozvání slovenského svazu na Mistrovství 

Slovenska v raftingu, které proběhne v Čunovu v termínu 18.-20.5.2018 
○ RR velmi doporučuje zejména reprezentačním posádkám využít těchto 

závodů k tréninku trati před Mistrovstvím Evropy, které zde proběhne letos 
v červenci 

3) Média 
● RR s uspokojením konstatuje, že máme fotografa na závody a navíc umí i super 

fotky (Václav Kolář, Photo To Go). Domluveno máme focení všech letošních 
závodů, kromě Salzy 
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● RR hledá autory pravidelných píár článků pro potřeby svazu, alespoň jeden zvací 
článek před každým závodem. Pozor - za honorář. Zájemci nechť se  jako tradičně 
hlásí Lence Bauerová na mail lenkyemail@gmail.com 

4) Nejbližší agenda 
● Následující zasedání Rady proběhne. Určitě. Termín zatím ale nebyl stanoven. 

 
5.5. Orlice, sjezd  

18.-20.5. Mistrovství Slovenska Čunovo 

   

 
 
 

Dne 23. dubna 2018 vypracoval: 

Jan Vávra 
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