
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. 14/2021

Želiv, 20. listopadu 2021
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, Libor Peška, Anna Kašparová,
Jan Vávra

Nepřítomní:

Omluveni:

Hosté:

Nová Rada raftingu
● Konference SVoČR zvolila 20. listopadu 2021 na svém zasedání v Želivu nové

členy Rady raftingu.
● Zvolení členové vybrali ze svého středu Vratislava Šemberu na pozici předsedy

a Libora Pešku na pozici místopředsedy.
● Nově zvolení členové Rady raftingu děkují Lence Bauerové, která již do

dalšího období nekandidovala, za obrovský kus odvedené práce a vyjadřují
naději v pokračování další spolupráce.

● Usnesení z konference SVoČR 20.11.2021 v Želivu
● Nové složení volených orgánů SVoČR

mailto:svocr@svocr.cz
http://kanoe.cz/img/rafting/info/konference2021/Usneseni_konference_SVoCR_2021.pdf
https://kanoe.cz/svaz/svocr/zapisy/konference-svazu-vodaku-ceske-republiky-2


Složení nové Rady raftingu
● Vratislav Šembera, předseda, vratislav.sembera@svocr.cz
● Libor Peška, místopředseda, libor.peska@svocr.cz
● Jan Vávra, jan.vavra@svocr.cz
● Martin Procházka, martin.prochazka@svocr.cz
● Anna Kašparová, anna.kasparova@svocr.cz

Emailová adresa Rady raftingu je rada.raftingu@svocr.cz

Základní rozdělení kompetencí
● Členové Rady se předběžně dohodli na základním rozdělení oblastí působnosti

a osobním dohledu na jednotlivé agendy Rady, přesné vymezení bude známé
po osobním setkání na následujícím jednání Rady 1.12.2021.

Rozdělení prvních úkolů
● Rada pověřuje Libora Pešku ustanovením Reprezentační komise. Bude se

skládat ze zástupců všech reprezentačních posádek. Návrh bude předložen
Předsednictvu ke schválení.

● Rada pověřuje Jana Vávru zahájením vyjednávání o novém složení Komise
rozhodčích a přípravou podkladů pro předložení Předsednictvu

Nejbližší agenda
● Následující zasedání Rady proběhne 1. prosince 2021 od 16:00 v sídle Svazu,

pokud situace dovolí. V opačném případě tradičně online. Připomínáme, že
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.

1.12.21
16:00

Jednání Rady raftingu 15/2021 Praha, sídlo Svazu

Dne 22. listopadu 2021 vypracoval:

Jan Vávra
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