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Zápis 

          zasedání Výboru ČSAR 
  

 Praha: Sobota 3.9.2005 

 

 Přítomni: Předseda ČSAR Tomáš Novosad 
  Technický ředitel Jiří Hais 
  Finanční ředitel Vilibald Prokop 
  Ředitel pro reprezentaci Jaromír Bartík 
  Ředitel pro obchod a mark. Tomáš Matuška 
 

 Revizní komise: Vasil Gjurov  
 

 
 
1. Financování z vlastních zdrojů ČSTV (Sazka) 
  Z důvodu opožděných plateb Sazky vůči ČSTV (dotace podléhají novému zákonu  
  o DPH) budou finance dle klíče pro obdržení vlastních zdrojů z prostředků ČSTV  
  jednotlivým svazům splněny do března 2006. 
 
2. Příspěvek na juniorskou reprezentaci 
  Výbor odsouhlasil vyplacení příspěvku párům za účast v juniorské reprezentaci  
  na MS ve Slovinsku a ME v Rakousku 2005. 
 
3. Příspěvek na Světové hry 
 Výbor odsouhlasil proplacení předložených nákladů párům kategorie A zúčastněných  
  na Světových hrách 2005 v Duisburgu. 
 
4. Příspěvek na seniorskou reprezentaci 
 Výbor odsouhlasil vyplacení příspěvku na ME v Petrohradě zúčastněným párům  
  kategorie A. Nesokolské páry obdrží navíc finanční podporu z prostředků ČSAR  
  obdrženou na nesokolské členy v následující výši: 1.Pár 10.000,-Kč, 2.Pár 5.000,-Kč. 
 
5. Mistrovství ČR 2006 
 Výbor schválil následující žádosti pořadatelů: 
 
  14.5.2006 Jihlava MČR párové a dívčí formace 
  27.5.2006 Brno  MČR kategorie C,B,A 
    3.6.2006 Náchod MČR kategorie Žáci, Junioři 
 
6. Účast párových formací na MS 
 Na základě žádosti výbor nedoporučil řediteli pro reprezentaci nominovat  
  z výkonnostních důvodů juniorskou párovou formaci z oddílu TJ Sokol Hanspaulka  
  za ČR na Mistrovství Světa. 
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7. Junior World Cup, European Cup B-Class – Jihlava 2006 
 Výbor vyhověl žádosti pořadatele v uskutečnění dalšího ročníku. 13.5.2006 se bude  
  konat světový pohár žáků a juniorů a Evropský pohár kategorie B v Jihlavě.  
 
 
8. Kalendář akcí a soutěží 
 Výbor schválil kalendář soutěží ČSAR na podzim 2005. Termíny soutěží a nominace  
  porotců budou zveřejněny na internetových stránkách ČSAR. 
 
9. Letenský pohár 
 Výbor podpořil usnesení Rady oddílů přizpůsobit pravidla pro soutěžení na Letenském  
  poháru v souvislosti s vysokou účastí párů. Úpravu provede technický ředitel ČSAR. 
 
10. Marketingový plán 
 Ředitel pro obchod a marketing předal VV identifikační karty a informoval VV o činnosti  
  tohoto oddělení zejména v následujících oblastech: 

 Vytvořen byl propagační materiál, prezentace a DVD pro sponzory a partnery 
svazu 

 Ve výrobě je propagační film o akrobatickém rock and rollu 
 Zorganizováno je vystoupení reprezentantů ČR na Haribo tour 2006 
 Připravuje se vystoupení pro FF v Mladé Boleslavi pro Škoda auto 
 Probíhá návrh změny loga ČSAR 

 Probíhá spolupráce se servery: www. progym.cz a sportovni.net 
 

 
 
 
  Zápis vypracoval Jiří Hais 
 Termín dalšího zasedání: listopad 2005, Praha - Strahov 


