Zápis z VV ČSAR
Přítomni:

Omluveni:

Praha, 17.1.2010
Předseda ČSAR
Místopředseda
Finanční ředitel
Člen OMaO

Ing. Vasil Gjurov
Jiří Hais
Vilibald Prokop
Jan Haupt

Redakční rada

Lenka Hrabová

Člen VV
Revizní komise

Tomáš Novosad
Tomáš Lembacher
Ondřej Daneš

1. Vyúčtování roku 2009
Výbor byl seznámen s výsledky hospodaření za rok 2009.
2. REPARO CUP
Partnerům ČSAR se nepodařilo splnit podmínky, které byly sjednány v rámci smlouvy
na REPARO CUP. Svaz si je vědom tohoto závazku. V případě jejich splnění, budou částky
ihned vyplaceny.
3. Mistrovství ČR – Náchod 2010
Výbor se zabýval žádostí pořadatele v Náchodě o spolufinancování a spolupořádání
MČR. Vzhledem k finanční situaci nelze akceptovat finanční požadavky a na základě
vyjádření finančního ředitele nelze ani profinancovat tuto soutěž přes účet ČSAR.
4. Školení porotců ČSAR
II. kolo školení porotců se uskuteční v termínu 19.2.2010 – 21.2.2010 v Praze.
5. Registrace ČSAR 2010
Do konce ledna 2010 budou na oddíly rozeslány podklady pro registraci oddílů a
členů na rok 2010. Termín registrování řádných členů bude do 25.2.2010. Výše registračních
poplatků zůstává stejná jako v roce 2009.
Kategorie DF Děti, Junior, Senior
6. Webové stránky ČSAR
Ředitel OMaO informoval členy výboru o proběhlé schůzce k webovým stránkám
ČSAR.
7. Valná hromada ČSAR
Valná hromada ČSAR je plánována na 10.4.2010 v Praze na Strahově.

8. Kalendář ČSAR
Výbor schválil kalendář akcí a soutěží ČSAR. Osloveni jsou 3 pořadatele na
uspořádání soutěže Vlaštovka. Výbor doplní tuto soutěž do kalendáře v následujícím týdnu.
Kalendář bude umístěn na web ČSAR.
9. Sportovní komise WRRC
Schůze sportovní komise WRRC se uskuteční 30-31.1.2010 ve Švýcarsku. Za ČSAR
se účastní Jiří Hais. VV jej pověřil předložením návrhů týkajících se omezení pravidel
v kategorii B (Figury s dopadem na ramena – plynulé zakončení a omezení rotace ve
výskokových figurách této kategorie). Zároveň podá návrh na znovu zavedení vlastních
finálových hudeb u kategorií Žáci a Junioři. ČSAR podá návrh na příští uspořádání tohoto
zasedání v Praze, v červnu 2010.
10. Smlouva s firmou Henzély
Ředitel OMaO zajistil, že na základě dohody s firmou Henzély, mohou členové ČSAR
využít po předložení průkazu ČSAR slevy na nákup látek a tanečních doplňků 10-20% u této
firmy. Více informací bude zveřejněno na webu ČSAR. www.dancepoint.cz
11. Smlouva s firmou NUTRIPRODUCT
Ředitel OMaO informoval VV, že byla aktualizována smlouva s firmou Nutriproduct.
Na základě objednávky mohou oddíly ČSAR využít slevy 40% na výrobky této firmy.
12. Redakční rada
J.Haupt kontaktoval člena redakční rady Jiřího Boháčka a žádal o zprávu z
MS v Schaffhausenu, na kterém byl přítomen jako trenér formace. Tato zpráva byla
požadována z důvodu aktualizace webových stránek ČSAR. Jiří Boháček toto odmítl.
13. Přestup
VV schválil přestup Elišky Hrdé ze Sokola Hanspaulka do Sokola Pražského.

Zápis vypracoval:
Termín příštího zasedání:

Jiří Hais
14.2.2010

