
Zápis z Valné hromady ČSAR 

konané dne 19.6.2016 

 

Na Valné hromadě konané dne 19.6.2016 od 10:00 bylo přítomno 15 členů s hlasovacím právem – VH 

byla tedy usnášení schopná. 

 

1. Jednací řád – schválen 15/0/0 (pro/proti/zdrželi se) 

 

2. Program VH – schválen 15/0/0 

 

3. Volba mandátové komise – Martina Paulino, Petra Hromasová, Klára Mandlová – 13/0/2 

 

4. Návrhová komise – Petr Slabý, Richard Burgr, Jan Haupt – 12/0/3 

 

5. Zpráva činnosti výkonného výboru – schválena 15/0/0 

a. základna ČSAR přibližně podobná jako roky před tím. Nevýhoda - velké oddíly se 

zvětšují a malé zmenšují (určitá nevýhoda i při neměnícím se počtu členů). 

b. Odborná a materiální pomoc ČSAR oddílu v Hradci Králové (trenér, tisk reklamních 

materiálů).  

c. 3. ročník festivalu Sporťáček 

i. Miroslava Kočová – zajištění tanečníků a oddílů  

ii. Marcela Pikálková – zajištění stánku a prostoru 

iii. Jiří Hais – mediální propagace a audiovizuální zabezpečení.  

iv. Dohodnuto v rámci VV. 

d. OZP – proplacení oddílových příspěvků. Žádost se musí udělat individuálně ze strany 

tanečníků do konce tohoto roku. 

e. Sponzoři: 

i. Snaha o udržení Astorie a.s. – jakékoli pojištění u Astorie = peníze pro 

konkrétní oddíl. 

ii. Tiskdo1000 – stále tiskne materiály pro soutěže ČSAR. V nabídce pro 

pořadatele je tisk letáků, plakátů, lístků aj.  

iii. Mixit – příspěvky na soutěže ČSAR 

iv. Joma – snad VV o podobnou smlouvu jako je s Reebok. Sleva na zboží 

v. Reebok – přibližně 20% sleva na sportovní obuv 

f. Mediální spolupráce: 

i. ČT – Dražíe CUP, MČR kat. A, MS + Letenský pohár 

ii. Playo.tv – Black CUP, Letenský pohár 

iii. Media Marketing Services – 60 x 30 sec Pozvánka na MS 

iv. Český Rozhlas – Reportáž a pozvánka MČR Brno, MS 

v. Radio Beat – pozvánka na MČR Brno 

g. Realizované projekty: 

i. Prezentační video – vyrobeno, prezentováno 

ii. Model 3D figurek – připraveno, ve výrobě do 30.6.2016 Ročenka 2015 – po 

dvaceti letech úspěšné vydání další Ročenky. Ročenka by měla vycházet 

každoročně. 

iii. REPRE teplákové soupravy – navrženo, ve výrobě. 



iv. Grantové projekty – spolupráce s Marcelou Pikálkovou. Podařilo se sehnat 

cca 700 000Kč. 

v. Reprezentační trička 

vi. Náborová videa 

vii. Náborová kampaň 

viii. Školení trenérů II. Třídy – zažádáno, získání akreditace 

ix. Velkoplošná projekce 

x. Oceňování REPRE – plánováno na rok 2017 

xi. Medaile a pamětní listy ČSAR – opět v roce 2017 

xii. Sportovec roku 2016 – připraveno, probíhá, vyhlášení v prosinci 

xiii. MS v Praze – mediální kampaň připravena, další aktivity v činnosti. 

xiv. Mezinárodní workshop – rozpracováno, potvrzeno, 9.10.2016 v Praze 

s Mikhail Petrenko. 

h. Přehled dotačním programů 

i. V roce 2015 se uskutečnilo 14 soutěží 

j. Seznámení s přehledem mistrů ČR v jednotlivých kategoriích – sjednocení 

vyhlášování finalistů – pamětní listy, medaile, partnerem vyhlašování mixit, Reebok, 

DancePoint. 

k. Seznámení s úspěchy na MS a ME 

l. Přehled činností ČSAR v rámci organizace reprezentace v roce 2015 

m. Nové sídlo ČSAR je v jednání s FAČR 

n. OSA a INTERGRAM – pojištění – trénink, příprava, soutěže a veškeré aktivity 

související s trénováním 

o. Seznámení s plánem seminářů a školení ČSAR 

p. Seznámení s novým dress-codem WRRC platného od 1.1.2017 

q. Představení sortimentu nabízeného ve stánku ČSAR. Stánek byl realizován téměř na 

všech soutěžích ČSAR, prodáno zboží za ca 90 000Kč. Zisk ČSAR byl cca 20%. 

r. Žádost REPREZENTACE 2016 

i. VV obdržel informaci o znovuzahájení aktivní činnosti páru Vítězslav Horák – 

Sandra Chudomská Sokol Pražský. 

ii. VV obdržel žádost páru o zařazení do reprezentačního výběru ČSAR pro MS 

2016. 

iii. VV této žádosti vyhověl s podmínečným startem na Letenském poháru. 

iv. Tento pár nahradí poslední nominovaný pár v nominačním žebříčku na MS. 

s. Informace o webových a facebookových stránkách ČSAR a projekt „Skoč do toho“ 

(Zdeněk Vítek) 

 

6. Zpráva o hospodaření ČSAR za rok 2015 

a. Valná hromada schválila 15/0/0 

 

7. Zpráva revizní komise ČSAR 

a. VH bere na vědomí Zprávu RK – 13/0/2 

 

8. Návrh rozpočtu ČSAR na rok 2016 

a. VH schválila rozpočet na rok 2016 13/0/2 

 

 

 



9. Volba třetího člena Revizní komise 

a. Tomáš Lembacher rezignoval na funkci člena RK 

b. Proběhla volba nového člena RK – kandidáti Petra Hromasová a Jan Haupt 

c. VH zvolila v poměru 10/5 Petru Hromasovou 

d. Revizní komise bude pracovat od 19.6.2016 ve složení: 

i. Vilibald Prokop sen. 

ii. Petra Hromasová 

iii. Richard Burgr 

 

Usnesení Valné hromady ČSAR 2016 

1. VH pověřuje VV, aby s přihlédnutím k aktuální finanční situaci svazu zvážil navýšení nebo 

ponechání položky Sportovec roku v odsouhlaseném rozpočtu ČSAR na rok 2016. 12/0/3 

2. VH pověřuje VV vstoupit v jednání s autory EPS, sčitatelského programu, systému přihlašování 
na soutěže a s autory audiovizuálních záznamů pověřených VV (fotografie, video) a vyjednat 
vlastnická práva na užívání systémů a pořizování těchto záznamů. T: příští VH 14/0/1 

3. VH z důvodu chybějícího zápisu, který byl projednán na jaře roku 2015, uděluje pravomoc VV 
učinit změny soutěžního řádu dle změn odsouhlasených WRRC a se změnami neprodleně 
seznámit členskou základnu. 15/0/0 

4. VH pověřuje vedoucí oddílů, aby formální nedostatky týkající se přestupu jednotlivých členů 
byly dořešeny do 30.6.2016. Budoucí přestupy musí být doloženy originálem nebo scanem 
podepsaného přestupního lístku a dokladem o zaplacení přestupní částky na VV. Teprve po 
dodání těchto podkladů bude člen přeregistrován v systému ČSAR. 15/0/0 

5. VH navrhuje VV při jednání VV pověřit člena ČSAR jako zapisovatele jednání, který do tří 
pracovních dní předloží k odsouhlasení zápis členům VV a ten poté tento zápis rozešle 
vedoucím oddílů a vyvěsí ho na webu svazu do jednoho týdne. 15/0/0 

6. VH pověřuje VV, aby s přihlédnutím k aktuální finanční situaci svazu zvážil navýšení podpory 
reprezentačního oblečení pro reprezentanty. 15/0/0 

7. VH pověřuje VV zajistit využití zakoupeného těla fotoaparátu a zajištění fotodokumentace 
soutěží ČSAR. 14/0/1 

8. VH podporuje přípravu kandidátů na mezinárodní porotcovské zkoušky. Kandidáty jsou 
Kateřina Kolbová a Petr Slabý. 12/0/3 

 

 
Zápis z jednání VH ČSAR 19.6.2016 schválen 15/0/0 
 

 

V Praze dne 19.6.2016 

    ………………………                    …………………………               …………………….. 

Za návrhovou komisi                    Richard Burgr                            Petr Slabý                          Jan Haupt 


