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. 5/2018
Roudnice nad Labem, 1.9.2018
Přítomni:

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

Nepřítomni:
Omluveni:
Hosté:

Standa Hájek, Vladimír Raška

1)Běžná agenda

● Rada projevila zájem o nákup člunů Colorado za cenu 16.990,- včetně DPH,
potřebný počet určí průzkum mezi kluby - úkol Hanka Heralová do konce září
● Standa Hájek přednesl zprávu o řešení ruských protestů na ME ex-post
● Rada zveřejní (úkol Libor Peška) dopis adresovaný WRF kvůli jejich MS, Standa
Hájek připraví osvětový dokument o WRF
● Akademická diskuze na téma zatraktivnění závodů a rozšíření členské základny,
aneb to tu ještě nebylo
○ návrh: vytvoříme systém zápůjčky člunů vůči kauci na kratší období (rok)
pro posádky, které chtějí začít jezdit, úkol Peška, Šembera
○ návrh: zaměříme se na jednorázové promoakce typu “S ČT na vrchol”
○ návrh: systematická (!!!!!) podpora činnosti klubů
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2)PíÁr

● Rada vyhodnotila stávající spolupráci s Martinem Zvoníčkem za přínosnou, chtělo
by to ale nějaký pravidelný pořad v rádiu nebo televizi
● P.R. články pro partnery bude i nadále psát Lenka, dělá to skvěle. Budou vždy s
předstihem ke stažení na webu kanoe.cz. Lenka vyrobí také článek po skončení
každé akce, dá ho na web, doplněný o fotky a výsledky, rozešle klubům.

3)Reprezentace, mezinárodní závody

● Libor Peška přednesl návrh na jednorázovou změnu v odměňování reprezentantů
pro rok 2018.
○ MS
■ za zisk titulu Mistra světa Over all
cca 2000 Kč za každou poraženou posádku
■ za titul v disciplíně (nebo několika) nebo medaili Over all
cca 1000 Kč za každou poraženou posádku
○ ME
■ za zisk titulu Mistra světa Over all
cca 1000 Kč za každou poraženou posádku
■ za titul v disciplíně (nebo několika) nebo medaili Over all
cca 500 Kč za každou poraženou posádku

5)Elektronická evidence členů
● Jana Vávra předvedl první verzi elektronické evidence přihlášek (EEP)
● Rada je připravena upravit změny v pravidlech a směrnice tak, aby EEP mohla
odstartovat již od sezóny 2019, kvůli tomu proběhne další setkání rady v listopadu
2018, datum bude včas upřesněno.
● Nejpozději v lednu/únoru 2019 proběhne informační kampaň vůči pořadatelům
závodů a klubům

6)Nejbližší agenda

● Následující zasedání Rady proběhne. Určitě. Termín zatím ale nebyl stanoven.

Dne 11. září 2018 vypracoval:
Jan Vávra & Libor Peška
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