
Zápis z VV ČSAR          Praha, 9. 4. 2011  

  
 Přítomni:  Předseda ČSAR Ing. Vasil Gjurov 
 Místopředseda Jiří Hais 
  Finanční ředitel Vilibald Prokop  
  Člen OMaO Jan Haupt 
 Člen VV Václav Batista 
 Revizní komise Ondřej Daneš 
  Ondřej Javornický 
   
 Redakční rada  Lenka Hrabová 
 
   Omluveni: Člen VV Václav Batista 
   Tomáš Lembacher 

 
Hosté: RobDesign Robert Fučik 
  František Večeřa 
  Štěpánka Slámová  
 BW Jiří Dutka 
  Vladislav Kuznětsov 

 
 

1. Elektronický porotovací systém 
Technický ředitel informoval VV o stavu elektronického systému a plán na jeho další 
možný rozvoj. 
  

2. RobDesign 
Zástupce firmy RobDesign představil formu spolupráce s ČSAR. Byla dohodnuta 
další schůze mezi zástupci ČSAR a RobDesign na 20. 4. 2011 v klubovně 
Heřmanka. 
 

3.   Jednání se zástupcem ČOS. 
Předseda odboru sportu ČOS pan Ulrych z ČOS se k pozvánce od ČSAR nevyjádřil 
a na zasedání se nedostavil. Š. Slámová a F. Večeřa seznámil VV s ukončením 
sportovní základny AR v ČOS. VV žádá člena Petra Slabého, který je zároveň 
členem komise tanečních sportů OS ČOS, aby inicioval další jednání ohledně 
finanční spolupráce na financování sokolských klubů a členů Sokola, členské 
základny ČSAR. 

 
4.      Začlenění BW a LH do ČSAR.  

Technický ředitel seznámil pozvané zástupce tanečních oddílů BW se stanoviskem 
WRRC ohledně začlenění LH a BW do ČSAR. V návaznosti na toto jednání 
proběhla diskuse se zástupci BW. Byl dohodnut systém spolupráce BW a AR 
v tomto rozsahu: 
 Zástupci klubů BW a LH budou mít své zástupce na VH ČSAR dle 
aktuálního klíče. Na VH bude volen zástupce BW a LH do VV ČSAR. Zástupci 
oddílů BW a LH rozšíří RO o čtyři volené členy. Tato RO bude společně řešit 
základní problémy týkající se chodu svazu a specifické otázky týkající se soutěžního 
řádu, nominačního řádu a přestupního řádu budou řešit nově vzniklé sekce AR a 
BW+LH pod RO. Práva a povinnosti členů BW a LH registrovaných pod ČSAR jsou 
shodné s právy a povinnosti členů AR. Toto ujednání bude předneseno jako návrh 
pro VH konanou 30. 4. 2011 



 
 

5.    www.svetrnr.cz 
Anonymní zakladatelé webu svetrnr.cz budou prostřednictvím kontaktní formuláře 
důrazně požádáni o stažení duševního vlastnictví ČSAR ze svého webu. Při 
neuposlechnutí této výzvy budou proti těmto osobám provedeny právní kroky. 

 
6.   Kandidatura do funkcí ČSAR  

VV žádá případné kandidáty na pozice do ČSAR aby pro urychlení jednání na VH 
oznámili svou kandidaturu do 16. 4. 2011 na sekretariát svazu. 
 

 
7.   Nové stanovy ČSAR 

Technický ředitel spolu s prezidentem svazu připraví na VH návrh nových stanov 
ČSAR pro začlenění BW do ČSAR. 

 
8.   Svět rokenrolu 

Byla podepsána další spolupráce s fy. Kořínek na pořizování televizních reportáží ze 
soutěží. Pro další jednání byl výkonným výborem pověřen pan Jan Haupt.  
 

9.   Soutěž MČR Náchod 
Výbor přikazuje pořadatele k zaplacení zálohy na pořádání závodů do 15.4. Jednání 
o zařazení kategorie DFS na tuto soutěž je podmíněno tímto uhrazení.  
 

10. Nové soutěže 
Byl představen kalendář soutěží na podzimní část sezóny. 

 
11. Stav účtu 

Sekretář svazu seznámil VV o stavu financí k dnešnímu datu. 
 

12. Mistrovství světa Formací junior 
Technický ředitel seznámil s výsledky reprezentace na MS v Ljublani.  
 

13. Schválení přestupu 
  VV schválil přestup Veroniky Havelkové ze Sokola Kampy do Sokola Pražského. 

 
 
 
 
 
Zápis vypracoval:   Ondřej Javornický 
Termín příštího zasedání:   30.4. 2011 


