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Zápis z VV

Praha - Strahov, 24.11.2007

Přítomni:

Předseda ČSAR
Místopředseda
Finanční ředitel
Ředitel pro reprezentaci

Revizní komise:

Tomáš Lembacher
Ondřej Javornický
Ondřej Daneš

Omluven:

Ředitel OMaO

Hosté:

Vasil Gjurov
Jiří Hais
Vilibald Prokop
Tomáš Novosad

Jan Haupt
Jiří Boháček
Petra Hromasová

1. T. Lembacher ve spolupráci s J. Haisem odstraní problémy s umisťováním informací
na internet ze sekretariátu svazu.
2. Jiří Hais napíše požadavky na funkčnost webových stránek rokenrol.cz. Tomáš
Lembacher a Ondřej Javornický vše budou sumarizovat do požadavku firmě, která by
pro svaz vytvořila webovou prezentaci na redakčním systému a zjistí cenovou
nabídku. Termín pro zadání finálního požadavku bude do 5.12.2007. Zajistí Jiří Hais,
Jan Haupt, Tomáš Lembacher a Ondřej Javornický. Požadavek bude zveřejněn
za účelem výběrového řízení na dodání tohoto systému na stránkách rokenrol.cz do
10.12.2007. (zajistí Tomáš Lembacher). Výběrové řízení bude ukončeno 11.1.2008.
Nabídky budou posouzeny na VV 12.1.2008, kde bude rozhodnuto o vítězi
výběrového řízení.
3. Výbor rozhodl o soutěžích pořádaných ve Rtyni v Podkrkonoší a Říčanech, které mají
zažádáno o stejný termín. V tomto termínu /12.4.2008/ se uskuteční obě soutěže
najednou. Kategorie s pořadateli upřesní sekretář svazu J. Hais. (nastalá situace je
podmětem k projednání systému rozdělení soutěží nejen na typ A a B, ale i na
soutěže, které se periodicky opakují).
4. Předseda svazu bude kontaktovat předsedu Rady oddílů (Evu Pačesovou) s žádostí
o uskutečnění schůze RO, kde by se projednaly připomínky k finančnímu řádu
(předloží p. Prokop), přestupního řádu (p. Gjurov) a soutěžního řádu (p. Hais).
5. Na dotaz revizní komise k výběrovému řízení na dodavatele reprezentačních
teplákových souprav bylo sděleno, že na základě písemných nabídek od firmy Alea,
kterou obdržel výbor prostřednictvím p. Haupta (email ze dne14.6.07) a firmy Loana,
kterou obdržel výbor prostřednictvím G. Haisové (vzorník látek + ceník), byla vybrána
nabídka firmy Loana, z důvodu nižší pořizovací ceny a neomezeně dlouhé možnosti
došívání dalších souprav.
6. Revizní komise vznesla dotaz ohledně zajištění dopravy párů na ME 2007. Pakliže se
změní dispozice po uzavření přihlášky a ředitel pro reprezentaci není informován,
nemůže vzniklý problém řešit.
7. Ředitel pro reprezentaci Tomáš Novosad se zúčastnil jednání sportovních svazů se
zástupci norských sportovních svazů.
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8. Dotaz sl. Maškové ohledně systému výjezdů reprezentačních párů zodpoví Tomáš
Novosad jako ředitel pro reprezentaci.
9. Bylo projednáno představování párů zařazených do reprezentačních týmů,
z technických důvodů pro zajištění maximální aktuálnosti budou jednotlivé týmy
představeny na svazovém webu
10. Revizní komise vznesla dotazy:
a. stav testování elektronického systému (zodpověděl J. Hais:systém se testuje)
b. vytvoření seznam VIP pro volný vstup na soutěže (spadá do kompetence J.
Haupta)
c. dotaz na seminář odborného dozoru vysvětlil J. Hais (plánovaný stav OD je 45 lidí, z důvodu konzistence rozhodování)
11. Na dotaz J. Haupta na umístění banneru firmy Loana na soutěži v Jinonicích –
banner byl umístěn omylem z osobní aktivity pořadatele. ČSAR nemá žádné závazky
ke jmenované firmě.
12. K dotazu J. Haupta na stav smlouvy mezi ČOS a ČSAR – v zápisu ze schůze výboru
z 15.9.2007 bod 7, bylo uvedeno, že tuto smlouvu koordinuje J. Haupt. Jednání mezi
ČOS a ČSAR ohledně podmínek této smlouvy se zúčastnil J. Hais. Na této schůzce
mu bylo zástupci ČOS sděleno, že jediná možná spolupráce s ČSAR je proplacení
nákladů na technické zázemí u 3 soutěží za rok pořádaných sokolskými kluby.
13. J. Bartík informoval o dokončení metodiky pro kategorii A a B. Tato metodika bude
finalizována na setkání pracovní skupiny cca 20.1.2008, která vyhodnotí předložený
materiál. Na toto setkání budou přizváni i zástupci slovenského svazu, což bude
začátek prezentace tohoto materiálu pro jednotlivé národní svazy. Tato jednotlivá
jednání proběhnou v rámci spolupráce se slovenským svazem.
14. Smlouvu pro nového sponzora svazu projedná se zástupcem firmy V. Gjurov.
15. Výbor odsouhlasil návrh odměn pro reprezentaci na rok 2007.
16. VV schválil přestup Kohoutové (RS Trade → Sokol Pražský), Sudové a Pikálkové
(Sokol Žižkov → Silueta).
17. Výbor zamítl žádost J. Zmatlíka na dodatečné doškolení pro získání porotcovské
licence.

Termín příštího zasedání výboru: 12.1.2008
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