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7. zasedání Výboru ČSAR Sestavil: Jiří Hais 

 
Zápis 
    7. zasedání Výboru ČSAR 
  
 Praha: 17.1:2004 10:30h 
 
 Přítomni: Předseda ČSAR Tomáš Novosad 
  Technický ředitel Jiří Hais 
  Finanční ředitel Vilibald Prokop 
  Ředitel pro reprezentaci Vasil Gjurov 
  Ředitel pro propagaci Eva Dutková 
  
  Revizní komise Jaromír Bartík 
 
 
 
1. Přestup Kristýna Krausová 
       Výbor schválil přestup Kristýny Krausové z oddílu RnR Clubu DKO Jihlava do oddílu  
  RRC Elvis Jihlava TJ Sokol Bedřichov. Všechny náležitosti týkající se přestupu byly  
  splněny. 
 
2. Oddíly ČSAR 
    Sekretář ČSAR sestavil a rozeslal podklady pro registraci oddílů a členů ČSAR pro  
  rok 2004. Oddíly doručí vyplněné formuláře a  doklad o zaplacení členských příspěvků  
  nejpozději do 8.2.2004 na sekretariát svazu. 
 
 Předpoklad nově vzniklých oddílů:  
   Karlovy Vary, Karel Juštík – (název zatím neupřesněn) 
  Praha, Roman Kolb – KOLB Dance VSK FTVS Praha 
 
 Předpoklad zániků oddílů: 
   Kamenice, Kristýna Dočekalová – SK Pyramida Kamenice 
 
3. Žádosti o zrušení nominace porotce 
   Výbor obdržel žádosti pořadatelů RRC Elvis Jihlava TJ Sokol Bedřichov a Twist  
  o nejmenování porotce Alexandra Klimeše na tyto soutěže z důvodu nevhodného  
  chování při soutěži (v případě RRC Elvis Jihlava před představiteli magistrátu).  
   Výbor žádosti vyhověl. Technický ředitel nominaci přepracuje a Alexandra Klimeše  
  jmenuje na jiné soutěže. 
 
4. Soutěže ČSAR 

  Technický ředitel sestavil kalendář soutěží včetně nominace porotců na jarní sezónu 
2004. Zahájil oficiální mezinárodní spolupráci s rokenrolovými svazy Polska a 
Slovenska. Zejména v oblasti výměny porotců a otevření soutěží (vyjma titulárních) pro 
jejich páry a formace. 

 
 

Zápis z Výboru   - 2 -

7. zasedání Výboru ČSAR Sestavil: Jiří Hais 

 
5. Žádost oddílu RS Trade Praha o udělení výjimky 
  Vedení oddílu RS Trade Praha podalo žádost o udělení výjimky pro Michala Malého  
  (1990) a Vandu Kohoutovou. Díky velkému věkovému rozdílu nemohou oba postoupit  
  do kategorie Junioři. S ohledem na fyzické dispozice páru není v jejich silách zvládnout  
  akrobatické figury kategorie C. Návrh – povolit v roce 2004 start v kategorii žáci. 
 
 Stanovisko výboru:  
   Kategorie C byla pravidly (věkovým omezením) přizpůsobena právě pro tyto  
  případy. Akrobacii zde není nutno za účelem zisku maximálního počtu bodů provádět  
  v obtížných kombinacích. Výbor žádosti nevyhověl. 
 
6. Rozšíření zpravodaje  
  Výbor odsouhlasil rozšíření zpravodaje o reportáže a fotografie ze soutěží.  
  V souvislosti s tím navrhuje sestavení redakční rady, která bude odpovědna za obsahy  
  otištěných článků.  
 
 Návrh rady: Zdeněk Polc 
   Jan Haupt 
   Jiří Hais 
   Jiří Boháček 
    Eva Dutková 
 
  Zpravodaj bude dostupný na internetových stránkách ČSAR.  
   Zřízeny budou i e-mailové adresy pro: 
    zasílání příspěvků: redradaRnR@seznam.cz 
   připomínky a stížnosti k činnosti rady: vyborRnR@seznam.cz 
 
7. Přestupní řízení - Petránik – Bláhová 
    Pro přestup páru bude dodržen dle přestupního řádu ČSAR následující postup:  
  Iveta Bláhová uhradí přestupní částku za umístění v soutěži v kategorii DÍVČÍ  
  FORMACE, jejíž hodnota je 2 000,-Kč minus 400,-Kč za neproplacené taneční ukázky  
  ze strany mateřského oddílu a minus 100,-Kč za registrační poplatek ČSAR za rok  
  2003, tj. celkem 1 500,-Kč. Ladislav Petránik uhradí přestupní částku za umístění  
  v soutěži v kategorii C, jejíž hodnota je 1 500,-Kč minus 400,-Kč za neproplacené 
  taneční ukázky ze strany mateřského oddílu a minus 100,-Kč za registrační poplatek  
  ČSAR za rok 2003, tj. celkem 1 000,-Kč. Přestupní částka bude tanečníky uhrazena  
  vedoucímu mateřského oddílu Chuck Berry Náchod, Heleně Brahové, nebo na konto  
  oddílu. V případě komplikací ze strany mateřského oddílu bude tato částka uhrazena  
  přes ČSAR. 
 
8. Ukázky akrobatického rock and rollu 
   Výbor ČSAR byl kontaktován svazem “SQUASHe“ aby v termínu  25.3. – 26.3.2004  
 zorganizoval na jejich Mistrovství konané v Praze taneční ukázky v rozsahu  
  cca 4x10min. Reciprocitou bude uveřejnění loga ČSAR na propagačních materiálech  
  této   akce jako oficiálního partnera pořadatele. Z tohoto důvodu oslovujeme všechny  
  finálové páry MČR a jejich trenéry zda mají zájem se této akce zúčastnit a za jakých  
  podmínek. V případě zájmu kontaktujte do konce února 2004 sekretariát svazu. 
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9. Prezentace v časopise Dance Time 
   Ředitel pro propagaci informoval výbor o spolupráci s časopisem Dance Time.  
  V průběhu roku budou v tomto časopise vycházet články a fotografie s prezentací  
  akrobatického rock and rollu. 
 
10. Shromáždění výtisků Salta 
   Předseda ČSAR pověřil sekretáře svazu shromážděním výtisku Salta r.2002  
  a 2003. Výtisky budou předány k právnické analýze. 
 
11. Vypracování směrnice 
  Předseda ČSAR tímto pověřuje VV (Jiřího Haise a Tomáše Novosada)  
  vypracováním směrnice upravující vztah mezi ČSAR pořadatelem soutěže. 
    
12. Dopis adresovaný starostům měst 
  Výbor se zabýval dopisem adresovaným zástupcům magistrátů měst (autor – Pavel  
  Šafránek) s tím, že v dopise je uvedeno že série těchto plánovaných soutěží proběhne  
  pod odborným dohledem ČSAR. 
   Vzhledem k tomu, že VV ČSAR o existenci tohoto dopisu nebyl informován  
  a zároveň by tato aktivita mohla poškodit tradiční pořadatele v uvedených městech  
  (Náchod, Jihlava, Děčín, Zlín a další), předá tento dopis se žádostí o vypracování  
  právní analýzy právnímu oddělení ČSTV a přizve autory dopisu k podání vysvětlení  
  na své další zasedání.  
   VV pověřil předsedu ČSAR, aby do oslovených měst zaslal vysvětlující dopis  
  se stanoviskem ČSAR 
 
 
 
 
 Zápis vypracoval Jiří Hais 
 Termín dalšího zasedání: únor 2003, Praha - Strahov 


