Vážený pane Petře Klímo,………………………………………………………………………
po celoroční organizované činnosti se dne 29. 11. 2014 konala ustavující schůze Českého svazu
dračích lodí (ČSDL).…………………………………………………………………………….
Posláním ČSDL je sdružit pro Českou republiku všechny osoby pádlující na dračích lodích,
sjednotit na demokratickém principu do jedné organizace všechny existující DRAČÍ spolky,
společnosti, svazy a asociace vstoupit do národních sportovních struktur (např. České unie
sportu) a reprezentovat Českou republiku v mezinárodních organizacích IDBF a ICF.
Podporovat organizátory závodů začleněných do celostátní soutěže ČSDL bezplatným
zapůjčením materiálu, zajištěním pojištění pro závodníky, zajištěním bezplatné veřejné hudební
produkce atd.
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.
Rádi bychom proto využili i Vašich dosavadních zkušeností, které jste nabyl jednak při řízení
České asociace dračích lodí (ČADL) 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.cz je 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 sjednotit českou obec dračích lodí,
že vytvoříme subjekt reprezentující všechny nadšence, kteří se dračím lodím věnují, a že ČSDL
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 nepolitická. Subjekty sdružené v ČUS si ponechávají svou právní subjektivitu, tzn.
samostatně rozhodují o náplni své činnosti a o svém hospodaření. ČUS je členem Českého
olympijského výboru (ČOV, www.olympic.cz) a členem Evropského sdružení nevládních
sportovních organizací (ENGSO, www.engso.eu).
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. 1. 2015
Za výkonný výbor ČSDL
Mgr. Petr Štěrba
pověřen výborem k jednání s ostatními Českými sportovními spolky a organizacemi.
Český svaz dračích lodí
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