
Svaz vodáků České republiky
RADA RAFTINGU SVoČR
U Pergamenky 3, PRAHA 7, 170 00
tel./fax: 266 722 223, e-mail: svocr@svocr.cz

Zpráva ze zasedání Rady
raftingu SVoČR č. 6/2022
27. srpna 2022, Praha-Troja

Veškerá jednání Rady jsou veřejná a volně přístupná všem členům Svazu.
Rada na svých zasedáních přivítá s otevřenou náručí každého,
kdo se bude chtít podílet na ovlivňování vývoje našeho sportu.

Přítomni: Vratislav Šembera, Martin Procházka, Anička Kašparová, Jan Vávra a Libor
Peška

Nepřítomni: -

Omluveni: -

Hosté: Libor Polák, kapitánky ženských posádek R4

Závody
● Závod ve sjezdu na Lipně v kategorii R4 ženy byl z technických důvodů zrušen.

RR řešila následné změny v termínové listině a sestavování celkových výsledků
Českého poháru.

● RR navrhla tři možnosti, jak situaci řešit dle pravidel, směrnic a termínové listiny a
dala je ke zvážení kapitánkám dotčených posádek:

○ náhradní závod v Českém Vrbném
○ náhradní závod v rámci Krumlovského vodáckého maratonu
○ zrušení bez náhrady a do výsledků ČP počítat pouze 4-1

● Kapitánky se nakonec jednohlasně rozhodly pro zrušení celého závodu na Lipně bez
náhrady a do celkového pořadí Českého poháru se v kategorii R4 ženy započítají
pouze tři závody z každé disciplíny.
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Podněty
● RR přijala dne 13. srpna 2022 podnět od Jana Pilského:

○ Zdravím do vedení. Mám prosbu. Znak který používáme je celý v barvách,
které nejsou české. Domnívám se, že prezentujeme především činnost českého
svazu a tedy bych rád viděl barvy české, na které můžeme být stale hrdí.  Tato
podoba se mi jeví ponekud nešťastná, neboť na prvni pohled jde o úplně jiný
stát. Navrhuji tedy podbarveni odstranit a pakliže je nutné vyjadřovat jakousi
podporu jakemukoliv jinému státu pod znak lze umístit. Aplikací je na to dost,
ale primárně jsme ČESKÝ svaz a naše barvy by měli být dominantní. Žádám
vás o projednání návrhu a nikoliv rozhodnutí jediné osoby.

● RR vypracovala odpověď p. Pilskému a pověřila Jana Vávru jejím odesláním:
○ Znak/logo SVoČR, jeho provedení a barevná kombinace, vychází z historické

podoby a tradice, která se váže již k roku 1957, pro některé "staromilce"
dokonce k roku 1923. Nemá tedy žádnou spojitost s podporou jakéhokoliv
státu. Jedinou výjimkou je barevné provedení používané na Facebooku, které
je záměrně dočasně vyvedené v ukrajinských národních barvách. Tato úprava
loga na sociálních sítích je v dnešní době vnímána jako všeobecný úzus, jak
jasně a srozumitelně vyjádřit podporu Ukrajině v nesmyslné a krvavé válce,
kterou proti ní rozpoutalo Rusko. Rada Raftingu se jednohlasně domnívá, že v
dnešní době je stále nutné tuto podporu vyjadřovat/zdůrazňovat.

Dne 30. srpna 2022 vypracoval:

Jan Vávra


