
Zápis z Valné hromady ČSAR 10.4.2010 
 
1. Valná hromada schválila mandátovou komisi ve složení: O. Daneš, O. Javornický, T. Vrzák  
 
2. Valná hromada schválila návrhovou komisi ve složení : P. Slabý, K. Divišová, M. Slimák 
 
3. Valná hromada schválila jednací řád a program VH. 
 
4. Zpráva technického ředitele  
  Technický ředitel mimo jiné upozornil na problematiku účasti párů na soutěžích typu 
Vlaštovka (nevyhovující kritéria; málo párů se může účastnit kategorie Junioři; páry kat. Děti, které 
se umístí na 5. místě ze 7 účastníku, nesmí podle pravidel na Vlaštovce startovat v kategorii Děti). 
TŘ upozornil na směr, kterým se bude ubírat hodnocení kat. A. TŘ nabídl program pro rozšíření 
členské základny klubům, které projeví zájem o tuto spolupráci. 
  
5. Zpráva finančního ředitele (viz příloha) 
  Finanční ředitel poukázal zejména na nedoplatky ze strany Sazky a partnera podílejícího se 
na Reparo Cupu. Přesto poukázal na zisk ČSAR. 
Dotazy:  
pí. Brahová: dotaz na kolonku nájemné a její jméno. Částku finanční ředitel vysvětlil. 
p. Daneš: dotaz na částku týkající se Reparo cupu finanční ředitel objasnil situaci (chybná částka v 
materiálech pro VH). 
 
6. Zpráva ředitele OMaO 
  VH byla seznámena se situací získávání finančních prostředků pro ČSAR, s mediálním 
zviditelněním rokenrolu v médiích regionálního i celostátního formátu (TV, tisk, internet) a  
s problematikou webu ČSAR. Též podal informace o projektu „Svět rokenrolu 2010“. 
Dotazy: 
p. Javornický – dotaz na oslovení Prima COOL. Ředitel reagoval, že koncepce medializace rokenrolu 
má prioritu v zachování spolupráce s ČT, nicméně bude TV Prima kontaktovat. 
 
7. Zpráva prezidenta ČSAR  
  Prezident zdůraznil problematiku budoucnosti kategorie A a upozornil na potřebu, kterou 
cítí WRRC, zkontaktovat tanečníky BW a Lindy hop.  
 
8. Zpráva Revizní komise 
  Zástupce RK upozornil na nutnost kompletace pravidel, řádů a stanov do jednoho 
konzistentního dokumentu, neboť dnešní podoba je neúnosná. Navrhuje též doškolení nových 
odborných dozorů, proplacení služby fotografa a řešení situace znevažování pozice porotců na 
soutěžích. Dále RK vznesla dotaz týkající se podoby záznamu VCS 2010 (reakce prezidenta 
vysvětlující situaci týkající se vzniku záznamů ČT). Návrh na změnu třetího člena RK. 
 
9. Valná hromada schválila zprávy výboru. 
 
10. Valná hromada schválila finanční zprávu za rok 2009. 

   
11. Ředitel přednesl návrh rozpočtu pro rok 2010 a vysvětlil jeho položky. 
  
12. Valná hromada schválila návrh rozpočtu pro rok 2010. 



 
13. Kooptace dvou členů VV 
 
Nominace: V. Batista, T. Vrzák 
Diskuse: 
  Valná hromada schválila, že na pozici ředitele OMaO zůstává Jan Haupt, a zároveň bude 
založena pracovní skupina OMaO ve složení P. Slabý a M. Kopecký, kteří budou spolupracovat  
s J. Hauptem po dobu jeho nepřítomnosti v ČR.  
 
14. Valná hromada schválila Radu oddílů ve složení: Š. Slámová, V. Batista, T. Kalivodová, F. Večeřa, 

P. Paul, V. Prokop jun. a E. Pačesová. 
 
15. Valná hromada schválila sloučení předsedy RO s funkcí pátého člena VV. 
 
16. Valná hromada ukládá RO po skončení VH volbu svého předsedy, který se zároveň automaticky 

stává 5. členem VV. Jeho povinností bude spolupracovat se sekretariátem svazu na úkolech 
týkajících se reprezentace ČSAR. 

 
Diskuse k předloženým návrhům: 

 
17. Valná hromada schválila, že prostorové zkoušky formací se na soutěži konají pouze před 

oficiálním začátkem soutěže. Pořadatel je povinen umožnit každé formaci prostorovou zkoušku 
v  délce min. 3:45 (WRRC). 

 
18. Valná hromada schválila, že veřejné hodnocení finále probíhá  zvednutím známek jednotlivými 

porotci. Veřejné hodnocení je povinné na každé soutěži pořádané ČSAR. 
 
19. Valná hromada schválila přidělení kategorie Děti na MČR 2010 v Náchodě.  
 
20. Valná hromada ukládá RO projednat návrhy technického ředitele týkající se soutěže Vlaštovka. 

O. Javornický podal návrh pro RO týkající se pravidel kategorie Dívčí formace (hudba pořadatele 
v předkolech). 

 
21. Valná hromada schválila vznik nové kategorie Malé dívčí formace. Pravidla dopracuje RO. 
 
22. Valná hromada pověřuje VV projednat návrh O. Javornického o rozdělení povinností a  

pravomocí OD a případné zavedení funkce „supervisora“ na soutěžích ČSAR a zároveň zajištění 
proškolení a doškolení zájemců o tuto pozici. 

 
 
 Valná hromada schválila usnesení VH 2010.   


