
 

Zápis z valné hromady RnR  30. 4. 2011 

Valnou hromadu zahájil předseda ČSAR Vasil Gjurov,  

Počet delegátů 24 z celkových 34. VH je usnášeníschopná. 

1/ Přečten jednací řád  

Bylo hlasováno: 

Pro 24 

Proti 0 

Zdrželo se 0 

(1)Usnesení: jednací řád VH 2011 schválen všemi hlasy 

 

1a/ Schválení programu VH,  

Bylo hlasováno, pro 23pro,proti 0, zdrželo se 1 

(2)Usnesení: program VH 2011 byl schválen většinou hlasů 

 

2/ volba mandátové komise 

Navržen O. Daneš, O. Javornický, P. Slabý 

Proti 0, zdrželo se 1, pro 23 

(3)Usnesení: mandátová komise ve složení Javor, Daneš, Slabý, byla schválena většinou hlasů 

 

3/volba návrhové komise 

Do návrhové komise byly navrženy předsedou svazu, V. Gjurovem: Kalivodová, Hrabová, Slámová 

Proti 0, zdrželo se 3, pro 21 

(4)Usnesení: Návrhová komise ve složení Kalivodová, Slámová, Hrabová, byla schválena většinou 

hlasů 

4/Zpráva technického ředitele o rozvoji spolupráce s BW a ČSAR, seznámení se navrženými 

změnami stanov v rámci tohoto sloučení, Strategie rozvoje Boogie woogie a Lindy hop v ČSAR. 

Technický ředitel seznámil VH s historií myšlenky zahrnutí BW a LH do ČSAR. Zároveň seznámil VH 

s kroky, které mají proběhnout pro úspěšné spojení BW,LH a RnR, tedy i s návrhy, o kterých se bude 

v průběhu VH hlasovat. 

*Na žádost pí. Slámové a Kolbové se představil  pan Dutka, seznámil VH s počtem jejich aktivních 

tanečníků (48) 

* J. Hais: V ČR je 6 oddílů BW. Původně jsou sdružení pod Českým svazem BW, ale ze strany WRRC je 

tlak na zahrnutí BW pod svaz ČSAR a z toho plynou již zmíněné kroky a následné změny ve stanovách, 

na nichž je třeba se shodnout a odhlasovat je. 

*Technický ředitel předložil VH návrh na úpravu stanov ČSAR. Jedná se o změny v bodech 1.1, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1.1, 5.3, 6.1.8.7, 6.2.4, 6.3.7.13, 6.7.3.1, 6.7.3.3, 6.3.7.6. Diskuze o bodu 6.3.3 proběhne 

díky nejednotnému názoru delegátů VH nezávisle. 



Návrh na hlasování: novela stanov se zahrnutými změnami vzhledem k přijetí BW  ČSAR 

-Navrženo, aby se BW stali členy ČSAR 

Proti 0, zdrželo se 0, pro 24, 

Schváleno většinou hlasů 

(5)Usnesení: Novela stanov se zahrnutými změnami byla přijata většinově. 

 

Navržen souhlas se změnou stanov vyjma bodu 6.3.3, kde se specifikuje počet osob ve výboru 

Proti 2, zdrželo se 2, pro 20 

Schváleno většinou hlasů 

(6)Usnesení: Změna stanov vyjma bodu 6.3.3 schválena většinově. 

Diskuze: Kateřina Kolbová: Je nutné, aby ihned měli zástupci BW a LH člena v VV? Nestačí jen zástupci 

v RO? 

Vasil Gjurov:  Jedná se hlavně o vstřícný krok, který má ukázat, že jsme spolu rovnoprávní. 

J. Dudka: Všechny organizační záležitosti jsou již připravené, takže není důvod dělat postupné 

začlenění. 

Jiří Hais: Vše ohledně RNR a BW se bude dít pod hlavičkou ČSAR. 

Vasil Gjurov: Je J. Dudka ochoten se stát členem VV. 

J. Dudka: Ano. Kandidaturu na pozici člena VV potvrdil již na schůzce s VV, a kdyby nebyl připraven 

tuto pozici přijmout, nechodil by na VH. 

Nastala rozsáhlá polemika o počtu členů VV. Diskuzi ukončil svým příspěvkem technický ředitel. 

 

Byl dán návrh hlasovat o bodu 6.3.3 stanov tak, jak je uveden. 

Proti 6 

Zdrželo se 7 

Pro 11 

(7) Usnesení: Návrh nebyl příjat. 

 

-Další diskuse o počtu osob ve výboru a na téma, proč a jestli mají být zástupci BW a LH ve výkonném 

výboru. 

Navrženo, aby VH zvolila pana Dutku  jako člena VV ČSAR 

Proti 1, Zdrželo se 0, pro 23 

Schváleno většinou hlasů 

(8)Usnesení: pan Dutka byl zvolen jako člen výkonného výboru ČSAR. 

V. Prokop následně navrhl, aby byla zvolena pracovní skupina do RO  za BW pro sestavení 

legislativy BW a LH v rámci ČSAR, ve složení Jiří Wimmer, Petr Kučera, Hana Dobešová. Tato 

skupina od 1. 1. 2012 aktivně zařazena do RO ČSAR. 

 Proti 0, Zdrželo se 0, Pro 24 

schváleno všemi hlasy 

(9)Usnesení: zavedení pracovní skupiny do RO pro BW a LH, bylo jednohlasně schváleno. 

5/Jednotlivé zprávy členů VV ČSAR 

-Zpráva technického ředitele 

*Info z jednání VH ČSTV 

*Info o situaci v Sazce 



*Info o finanční situaci, o počtu pořádaných soutěží za uplynulé období 

*Silueta Praha zažádala o pořádání MS v DFS, FS a BWFS 12. 10. 2013 (byla zaslána následná žádost o 

změnu z DFS na DFJ, zatím nepotvrzeno) 

*Přehled největších úspěchů tanečníků za ČSAR ve světě 

*projekt pro podporu a rozvoj členské základny – nebyl žádný zájem ze strany oddílů 

*Technické informace o legislativě a RO 

*Školení porotců a trenérů 

*statistika soutěží 

*legislativa ČSAR 

*legislativní změny v soutěži „Vlaštovka“ 

*termíny kontinentálních a světových titulárních soutěží 

*vydány nové CDRR, skladby pro použití na soutěžích WRRC 

*RnR byl vyřazen z programu následujících Světových her. 

*Info ze zasedání sportovní komise 2011 v KLotenu 

*Souhrn dalších činností VV 2009-2011 

*Plány pro příští období 

*Výroba metodických CD 

Diskuse: J. Boháček se dotazoval, v čem spočívá pomoc ČSAR na zajištění prezentace RnR v dané 

lokalitě. J. Hais odpověděl, že pomoc sočívá v zajištění párů, moderátora a prezentačních materiálů, 

prezentace RnR v dané lokalitě. 

 

Zpráva finančního ředitele: 

*zpráva za rok 2010 

Diskuze: 

O. Daneš: Kde jsme konkrétně snížili náklady? 

V. Prokop: Snížení nákladů spočívalo v šetření na sekretariátu svazu a v konzultacích s finančním 

ředitelem. 

Další diskuze se týkala naplnění rozpočtu za rok 2010. Finanční ředitel vysvětlil nárůst výdajů oproti 

rozpočtu tím, že probíhalo mnoho akcí (např. příprava spojeni s BW a LH). 

Dále se konalo více RO a VV schůzí. 

M. Kočová: Proč nesestavujeme vyrovnaný rozpočet?  

Rozpočet se sestavuje na základě reálných výdajů a příjmů, ale my do něj musíme zahrnovat i příjmy, 

které nevíme, zdali vůbec obdržíme. 

 

Zpráva OMaO 

Vysvětlení a zhodnocení úspěchů a neúspěchů, jejichž výčet byl zároveň předložen písemně. 

T. Lembacher:  Dotaz na počet unikátních návštěv a procento konverzí na webových stránkách svazu. 

J. Haupt:Není problém o přestávce tyto údaje ukázat. 

T. Lembacher: Dotaz na hodnotu webových stránek, které byly dodány na základě partnerství 

s firmou COOL IT s.r.o.. 

J. Haupt: Hodnota těchto stránek je firmou COOL IT s.r.o. vyčíslena na 80 000,- Kč. 

Zpráva prezidenta ČSAR 

Poděkování za práci členům výkonného výnoru a všem, kteří pracují, pomáhají a spolupracují se 

svazem, jeho základnou a jejím chodem (např. trenéři). 



Zpráva redakční rady 

Zpráva Disciplinární komise a rady oddílů 

Zpráva revizní komise: 

*kompletace řádů a stanov ČSAR 

*Doškolení a rozšíření základny OD 

*Disciplinární řízení s TŠ Twist Říčany 

 

Podán podnět pro schválení návrhu VH a to ve věci st. průkazů (SP).: 

Zdravotní prohlídka ve SP je platná pouze v případě, je-li razítko otisklé přímo ve SP na stránce 

k tomu určené, společně s podpisem lékaře a jasným datem prohlídky. Na této stránce nesmí být 

žádné přepisy, ani jiné opravy. V případě, že závodník vlastní více SP, může toto razítko být ve 

druhém průkazu nahrazeno otiskem razítka svazu, s opisem data platnosti prohlídky. Platnost 2012 

 

Připomínka:G. Haisová: Byl poslán email na revizní komisi, kterým se nikdo nezabýval. 

O. Javornický: Za revizní komisi se omlouvá, bude další revizní komisí napraveno. 

Hlasování: Schválení přednesených zpráv 

Proti 0, Zdrželo se 0, pro 24 

(10)Usnesení: Přednesené zprávy byly jednomyslně schváleny, VH  je bere na vědomí. 

 

6/ Následovalo předložení návrhu rozpočtu na rok 2011 finančním ředitelem V. Prokopem 

Diskuse na dané téma 

Otevření problematiky proplacení dluhu za porotcovský systém, případné výměny sčítatelských kufrů 

za tablety. V. Gjurov doporučil, aby se tímto zabývala nějaká technicky zasvěcená skupina, protože 

tuto odbornou problematiku asi na VH nevyřešíme. 

 

Diskuze:P. Slabý: Je reálný rozpočet na hospodářsko-správní výdaje, který není navýšený oproti roku 

2010 i přes to, že tento rozpočet nebyl dodržen? 

Finanční ředitel: Možno upravit. 

 

Podán návrh: zakomponovat částku za doplacení  porotcovského systému do rozpočtu a následné 

schválení rozpočtu na rok 2011. 

proti 0, zdržel se 0, pro 24 

schváleno jednohlasně 

(11)Usnesení: byl jednohlasně schválen rozpočet na rok 2011 

 

7/ VOLBY první část 

*Před krátkou přestávkou návrh na veřejnou volbu revizní komise veřejně - an blok ve složení 

všech stávajících členů  

Proti 0, pro 24, zdrželo se 0 

Schváleno jednomyslně 

(12)Usnesení:VH jednohlasně schvaluje hlasování an blok ve složení stávajících členů (Lembacher, 

Daneš, Javornický) 

*Volba revizní komise 

Proti 0, pro 24, zdrželo se 2 



Schváleno většinově  

(13) Usnesení: VH většinově schválila volbu revizní komise ve stávajícím složení  

*Podány návrhy na další volené pozice:  

Š. Slámová: na finančního ředitele  pí.Kočová, předseda a technický ředitel – sloučit a navrhnout J. 

Haise, na post předsedy Z. Jaroš 

J. Boháček: Šéf OMao, Kolbová a Slámová 

 

J. Hais odmítá kandidaturu na post předsedy 

K. Kolbová odmítá kandidaturu na post OMao 

Š. Slámová přijímá kandidaturu na OMao 

Prokop se vzdal kandidatury na post finančního ředitele 

Kočová přijímá kandidaturu na Finanční 

Boháček odmítá kandidaturu do redakční rady 

Lembacher odmítá kandidaturu do redakční rady 

Vítek odmítá kandidaturu do redakční rady a dodává na výzvu některých členů VH, aby místo 

konkurenčního webu spolupracoval na webu svazovém, že klidně převede obsah webu „svět 

rokenrolu“, který spravuje a na který přispívá, na oficiální web ČSAR, ale za určitých podmínek. Tyto 

podmínky blíže nespecifikoval. 

K.Kolbová se hlásí na kandidaturu do RR 

Hrabová souhlasí s kandidaturou do RR 

 

*Podán návrh na volbu an blok - veřejně do RR: Hrabová, Kolbová,  

do DK: J. Chudomská, V. Batista, V., R. Kolb, M. Kočová 

Hlasováno, proti0 , pro 19, zdrželo se 5: 

Schváleno většinou hlasů 

(14) Usnesení:Většinově schváleno hlasování o RR a DK an blok. 

 

Hlasování:  Kdo je pro personální obsazení zvolených RR a DK 

Hlasování: proti 0 zdrželo se 3, pro 21 

Schváleno většinou hlasů 

(15) Usnesení: VH většinově zvolila DK a RR v navrženém obsazení. 

 

--------Byla vyhlášena přestávka------- 

 

 

 

8/ Po přestávce podán nový návrh na úpravu bodu 6.3.3 stanov: 

Hlasování k bodu 6.3.3  - nové znění: Výbor sestává z 5 členů za RnR, jednoho člena za BW a jednoho 

člena z LH. Předseda svazu je zároveň předsedou výboru, technický ředitel je zároveň 

místopředsedou svazu.  

proti 2, zdrželo se 3, Pro 19  

Odsouhlaseno většinou hlasů. 

(16)Usnesení: Bod 6.3.3 v novém znění byl VH většinově odsouhlasen 



 

9/ Volby druhá část 

Přistoupeno k tajnému hlasování: 

-o prezidentovi svazu: 10/14 pro V. Gjurov 

 (17)Usnesení: V. Gjurov je většinově zvolen prezidentem ČSAR 

-o technickém řediteli: 24/0 pro J. Hais 

 (18)Usnesení: J. Hais je jednohlasně zvolen technickým ředitelem ČSAR(tato funkce je zároveň 

zástupcem předsedy-prezidenta ČSAR) 

-o finančním řediteli: 18/6 pro M. Kočová  

(19)Usnesení: M. Kočová se většinově stává finanční ředitelkou ČSAR  

-o řediteli OMao:  13/11 pro J. Haupt 

 (20) Usnesení: J. Haupt se většinově stává ředitelem OMaO ČSAR 

-V předchozí části VH byl již zvolen člen pro BW Dutka 

-Pro toto období se nevolí člen výboru, který je zároveň předsedou RO, protože jeho kandidatura je 

pro letošek platná. 

 

Diskuze:J. Boháček: měl by se navrhnout kandidát na LH. Z pléna zaznělo jméno P. Slabého, ten 

kandidaturu odmítá. 

Další návrh k volbě členů výboru: VH souhlasí s tím, že 7. člen výboru, zástupce za LH se pro toto 

volební období nevolí. 

Proti 2, zdrželo se 2, pro 20 

Odsouhlaseno většinou hlasů 

(21)Usnesení: VH jednomyslně souhlasí s tím, že pro období 2011 se zástupce LH nevolí 

 

10/Návrat k bodu návrhu revizní komise o startovním průkazu a zdravotních prohlídkách. 

proběhla diskuse, padaly různé návrhy, nehlasovalo se. 

 

J. Boháček podal návrh na zrušení zdr., prohlídek ve st. průkazech 

Návrh: na zrušení zdravotních prohlídek v průkazech, kdy se zodpovědnost za zdraví závodícího 

dítěte přesouvá na trenéra. 

Proti 19, Zdrželo se 4, pro 1 

(22)Usnesení: Návrh nebyl příjat. 

VH pověřila VV zjištěním skutečností k potvrzení zdravotní způsobilosti, v jakém režimu je potřeba 

předkládat potvrzení o zdravotní způsobilosti závodníků. VV předá zjištěná data k zapracování do 

soutěžního řádu. Do té doby platí stávající stav. Termín jednání VV o této problematice je stanoven 

na první svolaný VV po konání VH. Vasil Gjurov se ujal zajištění tohoto bodu osobně. 

Bylo hlasováno o výše uvedeném návrhu. 

 Proti 0, Zdržel se 1, pro 23 

hlasování bylo většinově schváleno 

(23)Usnesení: VH pověřuje VV (V. Gjurova) zjištěním potřebných skutečností k potvrzení zdravotní 

způsobilosti tanečníků a následnému předání těchto faktů a RO. 

 

11/ V. Prokop seznámil VH s nabídkou firmy sSport. Členové ČSAR mohou sortiment této firmy 



nakupovat se slevou 30-35%. Tuto slevu lze uplatnit ihned. Další informace budou k dispozici na 

stránkách svazu. 

12/ J. Haupt informuje VH: 

*RR schválila, že pořadatelé mají povinnost dodat OMaO fotografie ze soutěže k prezentaci na 

stránkách svazu. 

*Pravděpodobně skončí spolupráce s firmou NUTRIPRODUCT. Důvodem je nezájem ze strany členů 

svazu. 

Diskuse: 

Štěpánka Slámová upozorňuje, že se na RR dohodlo, že na VH se proberou možnosti „certifikace“ 

muziky finálových párů. Navrhuje k odsouhlasení to, aby páry měly jako možnost přeměření finálové 

hudby technickým ředitelem a její schválení pro finálovou část soutěže. Zajistí pověřená osoba. 

 

Dáno hlasovat, zda VH pověřuje výkonný výbor k propracování detailů o možnosti nechat si 

předběžně schválit finálovou hudbu. 

Proti 0, Zdrželo se 1, pro23 

Bylo odsouhlaseno většinově 

(24)Usnesení: VH pověřuje VV k realizaci kontrol finálových hudeb. Technické podrobnosti navrhne J. 

Hais, VV a RO dořeší a upřesní vydanou směrnicí. 

 

Počet usnesení cekem 24 

Byla přečtena jednotlivá usnesení a stručný zápis, který bude doplněn a zveřejněn na webových 

stránkách www.rokenrol.cz 

VH schválila výčet usnesení všemi hlasy. 

VH skončena v 16:06hodin 

Zápis, včetně usnesení z VV, sestavila Hrabová, Slámová, Kalivodová, v Praze dne 30. 4. 2011. 


