Dobrý den, pane Petře Štěrbo,

díky za informace o vaší činnosti, o které Česká asociace dračích lodí samozřejmě ví.
Registrovali jsme, 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 ČR je mnoho dalších soukromých pořadatelů závodů dračích lodí.
Obecně - je pozitivní, že si sportovní odvětví dračí lodě získává stále více příznivců!

Ostatně to je smyslem, cílem i posláním České asociace dračích lodí, která od svého vzniku (r. 1997)
dračí lodě v ČR jako zastřešující sportovní svaz organizuje, pořádá závody a zastupuje v
mezinárodních organizacích dračích lodí a jedná o zařazení do systému státní podpory.
V případě ČUS (dříve ČSTV) komunikujeme s jejím generálním sekretářem Mgr. Janem Boháčem přidávám do kopie komunikace.
V příloze také zasílám certifikáty potvrzující naše členství v Mezinárodní federaci dračích lodí - IDBF a
Evropské federaci dračích lodí - EDBF, kde jako jediní ČR zastupujeme.
Zde je princip zastoupení stejný jako v případě ČUS a dalších zastřešujících organizacích, tzn. jedna
organizace za sportovní odvětví, resp. členský stát.
Nerozumím tedy smyslu toho, abychom vstupovali do vašeho nového soukromého spolku, který se
snaží pouze imitovat naší, letos již 18ti letou aktivitu.

Česká asociace dračích lodí v roce 2015 připravuje již 12. ročník Českého poháru dračích lodí nejvyšší sportovní soutěže a seriálu 6 závodů, který vrcholí mistrovstvím dračích lodí ČR a 8. ročník
soutěže pro začínající a amatérské posádky Dragon Boat Grand Prix - což je soutěž 10 závodů v
Čechách - Česká národní liga dračích lodí a 10 závodů na Moravě - Moravská národní liga dračích lodí.
Soutěží se každoročně účastní přes 250 posádek z celé ČR. S dalšími akcemi mimo zmíněné seriály je
to přes 10.000 aktivních pádlujících.
Zároveň organizujeme národní i klubovou reprezentaci pro mezinárodní akce, zejména MS a ME.
Navazujeme na medailové pozice z let minulých a úspěšnou organizaci ME 2006 v Praze a MS 2009 a
ME 2014 v Račicích.

O uvedené problematice budeme (jako každoročně) demokraticky jednat na již 10. Celostátním
kongresu dračích lodí, který se řídí schválenými principy svých členů.
To však jistě víte, 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 naší organizaci 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.
Ale to je na Vás a vedení vašeho spolku, jehož složení bohužel neznám a na zmíněném webu ani
nenašel.

Díky za zaslání aktuálních podmínek a kontaktu pro přijetí 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 Mgr. Boháče, se kterým již déle jednáme a dlouhodobě spolupracujeme i v rámci jeho
pozice ve vedení ČSK.

Se sportovním pozdravem,
Petr Klíma

