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Zápis z VV ČSAR  Praha, Heřmanka 

Zápis z VV ČSAR            Praha, 29.3.2008  

  
 Přítomni:  Předseda ČSAR Ing. Vasil Gjurov 
 Místopředseda Jiří Hais 
 Finanční ředitel Vilibald Prokop 
 Ředitel pro reprezentaci Tomáš Novosad 
  

 Revizní komise: Tomáš Lembacher 
 

 Omluveni: Ředitel OMaO Jan Haupt 
 
 Přizváni:  Martin Pačes 
 

 
1. Nové webové stránky ČSAR 
    K připomínkování smlouvy na výrobu nových webových stránek ČSAR s firmou Petr 
Procházka byl přizván Martin Pačes a Tomáš Lembacher aby formulovali požadavky na 
webové stránky s ohledem na připravovaný elektronický systém hodnocení. Na základě těchto 
požadavků proběhne (v týdnu 31.3.08) schůzka mezi p.Procházkou, M.Pačesem a 
T.Lembacherem, kde bude provedena aktualizace našich požadavků. Byla podepsána 
rámcová smlouva mezi firmou P.Procházka a ČSAR, která bude předána M.Pačesem firmě 
Procházka při osobním jednání. 
 
2. Fotodokumentace pro sponzory a partnery ČSAR: 
  Fotodokumentace pro sponzory ČSAR bude vytvořena k 30.6.08 (zajistí OMAO a předá 
sekretáři svazu, který je rozešle sponzorům). 
 
3. Grafické zpracování akrobatických figur: 
  Honorář pro J.Bartíka za další část zpracované grafiky pro hodnocení akrobacie A a B 
bude projednán a specifikován s J.Bartíkem na nejbližším zasedání VV. 
 
4. Informace pro web ČSAR 
  Revizní komise apeluje, aby byly zajištěny objektivní a nestranné  informace na webových 
stránkách ČSAR. Pro zajištění této připomínky prosíme o zasílání příspěvků na adresu 
předsedy svazu na přechodné období:  v.gjurov@seznam.cz, pro valnou hromadu navrhuje 
výkonný výbor zvolení redakční rady pro vedení svazových stránek ČSAR. 
  
5. WRRC Seminář – sportovní komise 
  Seminář pro pracovní skupinu WRRC bude realizován dle sdělení p.Prokopa cca 
v listopadu 2008. 
 
6. R-CUP  
  Na základě spolupráce s  firmou REPAROSERVIS byl vyhlášen R-CUP do kterého byly 
zařazeny následující kategorie:   žáci, junioři, C, B, A, DFJ, DFS 
        soutěže (pro jarní sezónu):  15.3.VCS, MČR, 12.4.Říčany, 21.6.Mistrovství Prahy 
 soutěže (pro podzimní sezónu):  budou upřesněny podle soutěžního kalendáře 
V každé kategorii obdrží věcné ceny první tři závodníci a finanční cenu první závodník. 
 
7. Schůzka se zástupci ČOS 

Proběhlo jednání o finanční spolupráci mezi ČSAR a ČOS, za ČSAR se jednání zúčastnili 
J.Hais a J.Haupt. Jednání skončilo zamítnutím ze strany ČOS. 

 
 

Zápis vypracoval: Vasil Gjurov a Jiří Hais 
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