
VÝBOR ČSAR – 24.6.2007 

 

Místo konání : Praha (10.30 – 16.30 hod.) 

Přítomni : Předseda ČSAR    Ing. Vasil Gjurov 

  Místopředseda ČSAR  Jiří Hais 

  Finanční ředitel   Vilibald Prokop 

  Ředitel pro REPRE   Tomáš Novosad 

  Revizní komise   Tomáš Lembacher, Ondřej Daneš 

Omluveni : OMaO    Jan Haupt 

   

BODY JEDNÁNÍ 

1. PP, PRE - uzavřené dohody  na rok 2007 nabyly platnosti 

2. Takata - na účet ČSAR dorazily peníze na MČR v celkové výši 25.000 Kč, které sjednalo OMaO ( 

Tomáš Matuška ). Tato částka bude přerozdělena dle předem sjednaných podmínek : 5.000 Kč 

odměna – Tomáš Matuška, zbývající část 20.000 Kč bude použita pro potřeby svazu ( úhrada pohárů 

). 

3. Web - výbor řešil otázku webových stránek ( aktualizaci, inovaci, správcovství, apod. ). Vzhledem 

k tomu, že tato problematika spadá do pravomoci OMaO a Jan Haupt nebyl jednání výboru přítomen, 

bude o tomto informován předsedou ČSAR do 29.6.2007. 

4. Mail s označením rokenrol.cz – výbor se zabýval myšlenkou zřízení mailů s označením 

@rokenrol.cz .  Současná nabídka na zřízení takto označeného mailu je 3.500 Kč bez DPH na 2 roky. 

Výbor souhlasí se zřízením těchto mailových adres s tím, že jiné finanční možnosti budou ještě 

předloženy nejpozději do příštího jednání výboru. Pověřené osoby jsou Jan Haupt, Tomáš Lembacher. 

5. Čestný vstup  - výbor doplnil Technicko-marketingovou směrnici část D volný vstup o :  Pořadatel 

soutěže obdrží seznam osob s čestným vstupem, kterým je povinován umožnit bezplatný vstup. 

Tento seznam dodá ČSAR. 

6. Tiskárna – technický ředitel předloží na příštím jednání výboru konkrétní návrh na možnost 

obstarání přenosné tiskárny. 

7. Mobilní telefony – výbor obdržel návrh možné smlouvy. Tato nabídka by svazu ušetřila částku ve 

výši 30.000 Kč na paušálních poplatcích. Možnosti dalších nabídek zabezpečí Tomáš Novosad nejdéle 

do příštího jednání výboru. 

8. Teplákovky ČSAR – výbor obdržel nabídky prostřednictvím J. Haupta (firma ALEA) a paní G. Haisové 

(firma LOANA) ohledně možnosti ušití reprezentačních teplákovek. Dle předložených návrhů výbor 



rozhodl ve prospěch společnosti LOANA a to z důvodů : Firma nabízí časově neomezené šití kolekce 

dle svazových představ a grafického návrhu v ceně  950 - 1.200 Kč (dle velikosti vzoru ). Tuto 

teplákovku bude mít možnost si zakoupit každý reprezentant přes vedení svého klubu s tím, že 

užívání teplákovky se řídí Technicko-marketingovou směrnicí bodu M : 

Část (M)   Používání státních symbolů, log a reprezentačního oblečení 

 

Státní symboly (vlajka, státní znak) smí používat jen reprezentanti ČR, a to na soutěžích 

vyhlášených WRRC. Státní symboly a loga partnerů ČSAR se smí nosit jen: na pokrývce 

hlavy, oblečení a obuvi, a musí být vždy schválené výborem ČSAR  

(po dohodě se sponzory). 

 

Reprezentační oblečení je určené výhradně a pouze k reprezentaci ČR na mezinárodních 

soutěžích (WRRC), nebo akcích určených výborem ČSAR. 

 

Na Mistrovství České republiky je pořadatel povinen zajistit a umístit na dobře viditelném 

místě státní vlajku. Státní hymna pak zazní na začátku soutěže (při více kategoriích – MČR) a 

nebo při vyhlášení výsledků (při max. počtu dvou kategorií – MČR). 

 

9. Akce určené výborem ČSAR – dle bodu M Technicko-marketingové směrnice  výbor na 

období září 2007 – červen 2008 zařazuje soutěže typu A mezi akce určené výborem ČSAR. 

10. Představení národního teamu – výbor se zabýval myšlenkou představení reprezentačních 

párů, formací a jejich trenérů před konáním MS, ME na poslední domácí soutěži. 

11. Občerstvení na soutěžích ČSAR – výbor obdržel od firmy Hasco spol. s r.o. nabídku 

možnosti zajištění občerstvení na soutěžích ČSAR pro závodníky a veřejnost. ČSAR bude o 

této možnosti informovat pořadatele soutěží. 

12. Jednání s potenciálním partnerem – předseda ČSAR Ing. Vasil Gjurov uskuteční prvotní 

jednání s potenciálním partnerem ČSAR pro období 2007 – 2008. O výsledku jednání bude 

informovat výbor a členskou základnu při nejbližším jednání výboru ČSAR. 

13. Jednání s OS ČOS – výbor bude v nadcházejícím období do září 30.9.2007  koordinovat 

prostřednictví Jana Haupta možné kroky pro uzavření smlouvy s OS ČOS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín příštího zasedání výboru : 3.8.2007, Klokočná 11.00 Hod. 

Tematické okruhy pro příští jednání výboru : 



14. Post sekretáře 

15. Veřejné zasedání výboru  

16. Setkání trenérů 

17. Směrnice televizního přenosu 

18. Setkání zástupců jednotlivých mezinárodních svazů 

19. Přepracování finančního řádu   

 

 

 

 

 

 


