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Zápis z Výboru

Zápis
5. zasedání Výboru ČSAR
Praha:

4.10.2003 14:30h

Přítomni:

Předseda ČSAR
Finanční ředitel
Ředitel pro reprezentaci
Ředitel pro propagaci
Technický ředitel

7. Žádost o potrestání vedoucího oddílu TSK Silueta Praha
Výbor prověřil žádost o důsledné potrestání níže uvedené žádosti:
V Praze dne 6.9.2003
Věc: Žádám o potrestání za nesportovní chování vedoucího oddílu TSK Silueta Praha

Tomáš Novosad
Vilibald Prokop
Vasil Gjurov
Eva Dutková
Jiří Hais

1. Mistrovství ČR 2004
V průběhu září 2003 došlo k následujícím změnám:
Mistrovství ČR kat. A a DF
- Praha - zrušeno
další žádosti
- Trutnov, Telč - odloženo do příští chůze výboru
Mistrovství ČR kat. Junioři a B
- Trutnov - schváleno
Mistrovství ČR kat. žáci a C
- Náchod - schváleno
2. Svazový počítač
Výbor odsouhlasil návrh technického ředitele pořídit namísto svazového počítače
přenosný notebook.
3. Manažer ČSAR
Do výběrového řízení pro pozici manažera ČSAR se přihlásili 2 uchazeči. Výbor
požádal o zaslání jejich životopisů:
1. Jan Vševid - postupuje do druhého kola - pozván na příští chůzi výboru ČSAR
2. Druhý uchazeč nedodal životopis - výbor zamítl další spolupráci
4. Přestupní řízení - Petránik - Bláhová
Z důvodu opětovné žádosti ze strany páru výbor zve na své zasedání následující
účastníky přestupního řízení:
Ivetu Bláhovou a Ladislava Petránika - přestupující pár
Hanu Filipovou a Helenu Brahovou - vedoucí mateřského a nového oddílu
5. Petr Slabý Na základě žádosti o předvedení sestav kategorie A technický ředitel shlédl během
Mistrovství Prahy 20.9.2003 kvalifikační, taneční a akrobatickou sestavu. Pár splnil
podmínky pro zařazení do kategorie A a podmínečné zařazení do nominačního
žebříčku.
6. Disciplinární řízení - Sokol Pražský
Vedoucí oddílu Sokol Pražský nezajistila omluvu pana Kalaše Evě Dutkové, čímž
nesplnila úkol pověřený mimořádnou valnou hromadou ČSAR 2003, viz zápis
z VH 6.9.2003 bod
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Sestavil: Jiří Hais

Vážený výbore,
žádám o důsledné potrestání vedoucího klubu TSK Silueta Praha.
Na veřejných Webových stránkách proběhlo velmi kruté osočení Petra Kavalíře.
Přikládám výtisk. Vykládám si to jako nesportovní chování, kterého se „dopustil“
Sokol Pražský.
Petr Kavalíř, Štěpánka Slámová
Veškerá dokumentace i stanovisko vedení oddílu je přílohou tohoto zpravodaje
Výbor neshledal žádné nesportovní chování, které by bylo v rozporu se soutěžním
řádem, či jiným reglementem ČSAR. Vedoucí oddílu navíc neměl žádný podíl
na přípravě této informace.
8. Upozornění na nevhodné chování
Upozornění na nevhodné chování porotkyně M. Rybové při porotování soutěže 20.9.03
Výbor se seznámil s podnětem který zaslal oddíl RS Trade Praha.
Na základě tohoto budou zavedena nová opatření.
9. Zpravodaj na internetu
Od října 2003 bude na internetových stránkách ČSAR zveřejňován zpravodaj ČSAR.
Z důvodu interních záležitostí ČSAR a ochrany některých dat však ne vždy v plné verzi.
10. Ročenka ČSTV
Předseda ČSAR předal řediteli pro propagaci návrh prezentace ČSAR do ročenky
ČSTV 2004.
11. Časopis Dance Time
Finanční ředitel nedoporučuje z finančních důvodů prezentovat ČSAR v časopise
Dance Time, náklady by byly cca 9000,-Kč měsíčně.
12. Pozvánka Alexandra Klimeše
Výbor zve Alexandra Klimeše na své zasedání během soutěže v Říčanech
k objasnění některých informací uveřejněných časopise Salto č.3/2003.

Zápis vypracoval
Termín dalšího zasedání:

5. zasedání Výboru ČSAR

Jiří Hais
1.11.2003, Praha - Strahov

Sestavil: Jiří Hais

