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Dobrý den, pane Petře Štěrbo,

díky za informace o vaší činnosti, o které Česká asociace dračích lodísamozřejmě ví.

Registrovalijsme, že se pokoušíte organizovat soutěž podle vzoru našeho Českého poháru

dračích lodí a soutěže Dragon Boat Grand Prix.

V této aktivitě však nejste jediní, v Čn je mnoho dalších soukromých pořadatelů závodů dračích
lodí.
obecně - je pozitivní, že sisportovníodvětvídračí lodě získává stále více příznivců!

ostatně to je smyslem, cílem i posláním České asociace dračích lodí, která od svého vzniku (r.

t997l dračílodě v Čn jako zastřešujícísportovnísvaz organizuje, pořádá závody a zastupuje v
mezinárodních organizacích dračích lodí a jedná o zařazenído systému státní podpory.

V případě Čus 1arive Čsw1 komunikujeme s jejím generálním sekretářem Mgr. Janem Boháčem

- přidávám do kopie komunikace.
V příloze také zasílám certifikáty potvrzující naše členstvív Mezinárodnífederaci draČích lodí-
lDBF a Evropské federaci dračích lodí- EDBI kde jako jediní ČR zastupujeme.

Zde je princip zastoupení stejný jako v případě ČUS a dalších zastřešujících organizacích, tzn.
jedna organizace za sportovníodvětví, resp. členský stát.
Nerozumím tedy smyslu toho, abychom vstupovali do vašeho nového soukromého spolku, který
se snaží pouze imitovat naší, letos již 18ti letou akťvitu.

Česká asociace dračích lodí v roce 2015 připravuje již 12. ročník Českého poháru dračích lodí -

nejvyššísportovnísoutěže a seriálu 6 závodů, který vrcholí mistrovstvím dračích lodíČR a S.

ročník soutěže pro začínající a amatérské posádky Dragon Boat Grand Prix - což je soutěŽ 10

závodů v Čechách - Česká národníliga dračích lodía 10 závodů na Moravě - Moravská národní

liga dračích lodí.
Soutěžíse každoročně účastní přes 250 posádek z celé Čn. S OalSimi akcemi mimo zmíněné
seriály je to přes 10.000 aktivních pádlujících.
Zároveň organizujeme národní i klubovou reprezentaci pro mezinárodníakce, zejména MS a ME.

Navazujeme na medailové pozice z let minulých a úspěšnou organizaci ME 2006 v Praze a MS
2009 a ME 2OI4v Račicích.

o uvedené problematice budeme (jako každoročně) demokraticky jednat na již 10. Celostátním
kongresu dračích lodí, ktený se řídíschválenými principy svých členů.
To však jistěvíte, protože jste se našich organizovaných aktivit (závody, kongresy)sami účastnili a
vaši členové jsou u nás registrováni.
Vámi zmíněné "splynutí" a možnost uvedené aktivity v ČR ovlivňovat v našíorganizaci tak bylo a

stále je, nejen pro vás, ale i pro kohokoliv dalšího se zájmem o dračí lodě.

Nemyslím však, že založení vaší kopírující organizace je tou správnou cestou, kterou dračí
komunita v ČR ocení.
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Ale to je na Vás a vedení vašeho spolku, jehož složení bohužel neznám a na zmíněném webu ani

nenašel.

Díky za zasláníaktuálních podmínek a kontaktu pro přijeť do ČUS, které by mohlo náš trvající
zájem o vstup do této organizace opět oživit.
Proto přikládám do kopie Mgr. Opatrného, kterého zmiňujete ve svém emailu a také generálního

sekretáře Čus vtgr. Boháče, se kterým již déle jednáme a dlouhodobě spolupracujeme i v rámci
jeho pozice ve vedeníČSr.

Se sportovním pozdravem,
petr klíma

lng, Petr Klíma
črsrÁ nsoctAcE DMčícH LoDí
e m a i l : klirÍlbsra@dragp_n lpalez
GsM: t42,8lč229_Q11
M ore : htt p ://www. d ra go n bo at. cz/ or: http : //www.fa ce bqo k. com/www. d ra go n

Dne 23. L.2OI5 v 14:50 info@csdl,cz napsal(a):

Vážený pane Petře Klímo,

po celoroční organizované činnosti se dne 29. LL.2014 konala ustavujícíschůze Českého

svazu dračích lodí (ČSDL),

posláním ČsOt_ je sdružit pro Českou republiku všechny osoby pádlující na dračích lodích,

sjednotit na demokratickém principu do jedné organizace všechny existující DRAČÍspolky,

společnosti, svazy a asociace vstoupit do národních sportovních struktur (např. České unie

sportu) a reprezentovat Českou republiku v mezinárodních organizacích lDBF a lCF.
podporovat organizátory závodů začleněných do celostátnísoutěže ČSOt bezplatným

zapůjčením materiálu, zajištěním pojištění pro závodníky, zajištěním bezplatné veřejné

hudební produkce atd.

nbsp;

Aktuálně Český svaz dračích lodí sdružuje 500 registrovaných členů. V roce 2015 bude ČSDL

organizovat celostátní soutěž jak na standardních tak na malých dračích lodích.
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Rádi bychom proto využili i Vašich dosavadních zkušenosť, které jste nabyljednak při řízení
České asociace dračích lodí (ČnOl) a jednak na mezinárodní scéně, a chtěli bychom Vám
touto cestou nabídnout možnost vstoupit a zapojit se aktivně do námi nově založeného
svazu.

Na stránkách www.csdl.czie možné nalézt stanovy a další potřebné dokumenty, abyste měl
dostatek informací ke svému rozhodování.

Pevně věříme, že se nám - případně i s Vaší pomocí- podaří sjednoťt českou obec dračích
lodí, že vytvoříme subjekt reprezentujícívšechny nadšence, kteří se dračím lodím věnují, a
že Čsot začleníme zejména do českých oficiálních sportovních struktur (ČUS) a dokážeme
čerpat výhody, které takové členství přináší pro všechny členy, pořadatele závodů,
závodníky a reprezentanty.

Pro Vaši informaci zasíláme přílohou tohoto dopisu podmínky vstupu sportovních svazŮ do

České unie sportu (www,cuscz.cz). ČUS je organizace občansky otevřená, demokratická,
nezávislá a nepoliťcká. Subjekty sdružené v ČUS si ponechávajísvou právní subjektivitu,
tzn. samostatně rozhodují o náplni své činnosti a o svém hospodaření. ČUS je členem
Českého olympijského výboru (ČOV www.olvmpic,cz) a členem Evropského sdružení
n evlád n ích sportovn ích organ izací ( EN GSO, www. e n gso. e u).

Pokud nad vytvořením obdobného svazu pro všechny "dragony" se shodným cílem již také
přemýšlíte nebo ho chcete založit, rádi k této činnosti přispějeme a splyneme v jednu

organizaci.

V Praze dne 23. L.2OL5

Za výkonný výbor CSDL

Mgr. Petr Štěrba

pověřen výborem k jednání s ostatními Českými sportovními spolky a organizacemi.

Český svaz dračích lodí

Střešovická 35

160 00, Praha 6

info@csdl.cz
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Dobný den,

dle pokynů posílám podmínky přijeť svazů do ČUS. Ve znění směrnice je uvedeno takzvané
přidružené členství, které je již stanovami zrušeno. - Prosím nenechte se ťm zmást, nyní
existuje jen plnohodnotné členství.

pokud budete mít jakýkoliv dotaz obraťte se opět na mne, rád Vám jej zodpovím.

S pozdravem
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Mgr. David Opatrný
management sportu - referát sportovních
svazů
Česká unie sportu
Zátopkova L0O/2
L6O L7 Praha 6 - Břevnov
opatrnV@cuscz.cz
tel. 233 Ot7 345
WWW.cuscz.cz

-Přílohy:

EDBF Memeber Certifi cate_ČnOl pat 657 KB

t DBF Memeber Certifi cate_ČROt. pdf 663 KB
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