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Zápis z jednání VV ČSAR  

________________________________________________________________________ 

 

Termín:  Středa  30.9.2020, 9:00 hod 

   

Přítomni:  Předseda ČSAR Jiří Hais 

Místopředseda  Miroslava Kočová 

 

Revizní komise Richard Burgr 

   Petra Hromasová 

 

Hosté   Petr Slabý 

________________________________________________________________________

   

1. Kategorie Vrabčák  

  VV uspořádal společný trénink, kterého se účastnili trenéři SCM. Podle pravidel, schválených 

VH ČSAR byly vytvořeny soutěžní sestavy kategorie Vrabčák. Verze pro mladší tanečníky do 10 let  

i verze pro starší tanečníky nad 10 let byly zveřejněny včetně metodického videa a praktické ukázky 

soutěžního kola na youtube kanálu rokenrol.cz . Prezentace nových sestav rovněž proběhla  

na facebooku ČSAR. 

Odkaz na vytvořená videa:  

https://www.youtube.com/watch?v=PMTKwqjaiIQ&list=PLlHqSc5tFfND63Lv9pF03aEgOnjqyadK4  

 

 

2. Školení trenérů III. a II. třídy akrobatického rock and rollu 2020 

 ČSAR plánuje uspořádání školení trenérů III. a II. třídy. Výuka bude začínat současně. Po 

 ukončení prvního bloku společných teoretických přednášek bude následovat praktická část školení 

trenérů III. třídy a jejího zakončení (celkový rozsah cca 2 - 3 víkendové bloky). Školení trenérů II. třídy 

bude pokračovat rozšířenými teoretickými lekcemi v bloku druhém, na kterou naváže i obsáhlejší část 

praktická (celkový rozsah cca 5 - 6 víkendových bloků), včetně zpracování závěrečné práce. Cena  

i termíny budou upřesněny a odeslány na oddíly v pravidelných  informacích ČSAR. Výuka bude 

probíhat v Praze ve spolupráci s VOŠ ČUS. V případě platnosti nových omezení vydaných 

ministerstvem zdravotnictví ČR bude zajištěna výuka teoretické části distanční formou. Přihlášky 

budou připraveny ke stažení na webu ČSAR. 

 Předpokládaná cena školení trenérů III. třídy je cca 4.000,-Kč a školení trenérů II. třídy cca 

8.000,-Kč. Harmonogram školení bude sestaven s ohledem na kalendář soutěží ČSAR. Předběžné 

termíny realizace jsou:  

 

20.11.2020, 22.11.2020, 4.12.2020  II. třída + III. třída Teoretická část 

5.12.2020, 6.12.2020, 13.12.2020 II. třída   Teoretická část 

5.12.2020, 6.12.2020, 13.12.2020 III. třída   Praktická část 

Leden + únor 2021 II. třída   Praktická část 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PMTKwqjaiIQ&list=PLlHqSc5tFfND63Lv9pF03aEgOnjqyadK4
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3. Bezhotovostní platby startovného na soutěžích ČSAR 

  VV obdržel prostřednictvím předsedy RO návrh k realizaci bezhotovostních plateb 

startovného tanečníků ČSAR na soutěžích ČSAR. VV se návrhem zabýval. Řešením je platba převodem 

oproti vystavené faktuře na oddíl ke dni uzávěrky přihlášek na soutěž. Startovné přihlášených 

tanečníků, kteří se soutěže nezúčastní, bude využito ve prospěch pořadatele a ČSAR. U zahraničních 

oddílů bude startovné vybíráno i nadále v hotovosti. 

 

4. Kompenzace pořadatelům soutěží ČSAR 

  VV obdržel prostřednictvím předsedy RO návrh - vzhledem ke zrušení soutěží vyplatit 

pořadatelům celou část vybraného startovného, popř. jinou kompenzaci ušlého zisku. VV se řešením 

zabýval.  

 VV po celou dobu přípravy soutěží úzce spolupracuje se všemi pořadateli na harmonogramu, 

zajištění hygienických opatření, tisků plakátů, vstupenek, diplomů, letáků. Dále ČSAR zajišťuje a plně 

hradí porotu i technický personál soutěže (sčitatelé, EPS, OD apod.). Po předložení výsledné bilance 

soutěže pořadatelem ČSAR nad rámec obvyklých plateb (poměrné výše startovného) kompenzoval 

při soutěži v Říčanech ušlý zisk pořadateli proplacením nákladů na navýšený personál, dohlížející na 

dodržování vydaných hygienických pravidel v hale. U ostatních pořadatelů bude ČSAR postupovat 

obdobným způsobem. 

   

5. Navrácení registračních plateb za formace do WRRC 

 VV obdržel prostřednictvím předsedy RO návrh provést kontrolu plateb za registrace WRRC  

a případné navrácení prostředků za formace, pokud nebyly do registrace WRRC zaslány. 

 VV pečlivě sledoval situaci ohledně vývoje soutěžní sezóny WRRC ze začátku roku 2020  

a předešel tak možnému propadu peněz za registrace tanečníků v případě, že by došlo k jejich 

odeslání na WRRC a soutěže se nerealizovaly. Tanečníci tak mají tyto peníze nyní na účtu ČSAR, který 

je oproti písemné žádosti oddílů obratem odešle zpět na oddílové účty. V případě, že tanečníci uhradí 

poplatek WRRC 2020, bude jejich registrace WRRC platná i pro rok 2021.   

 

 

6. Klíč pro stanovení počtu delegátů k VH  

  VV obdržel prostřednictvím předsedy RO připomínku k objasnění použitého klíče pro 

stanovení počtu delegátů k VH. Návrh přednesený prostřednictvím předsedy RO navrhuje použít klíč 

2 hlasy na každý klub tak, aby byla zachována rovnost hlasovacích práv pro všechny členské kluby. 

VV se otázkou správnosti výpočtu zabýval.  

Výše uvedený návrh je zcela v rozporu s platnými stanovami ČSAR. - Viz Citace stanov ČSAR, níže 

 

VIII - bod 1 

Shromáždění delegátů je tvořeno shromážděním delegátů jednotlivých oddílů a je nejvyšším  

 orgánem Spolku. Počet delegátů za jednotlivé oddíly je určen klíčem pro delegování, který vychází  

z počtu členů jednotlivých oddílů.  
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VIII - bod 4 

Klíč pro delegování určuje výbor ČSAR, z.s. poměrným zastoupením. Delegátem může být  

 pouze osoba zletilá. 

 

Z výše uvedeného je zcela patrné, že uvedený návrh je spíše populistickou formulací, avšak 

zcela v rozporu se stanovami ČSAR a VV jej musí zamítnout. Navrhovanou rovnost hlasů oddílů 

zajišťuje dle stanov ČSAR - Rada oddílů. VH má dle stanov zastoupení poměrné. 

 K objasnění a vývoji klíče, který je používán. 

 

Aktuální klíč je v kompetenci VV a byl zvolen za základě těchto objektivních podkladů: 

V historii svazu cca v letech 1991 - 2005 byl vždy užíván klíč 10 členů = 1 hlas. S rozvojem 

formací však nastal skokový nárůst počtu členů v jediném oddíle (TASK Silueta Praha), kdy tento oddíl 

díky svému rozvoji registroval téměř polovinu delegátů VH ze všech. Proto i vedení TASK Silueta 

Praha na VH souhlasilo s možnou úpravou klíče s nelineárním nárůstem. V následujících letech se 

však formace rozšířili do většiny oddílů a počet členů v oddílech se opět vyrovnal. Aktuální klíč byl 

opět vrácen podle stanov tak, aby objektivně odrážel poměrné zastoupení základny. Tedy základní 

výhoda pro malé oddíly 1 hlas již za 3 členy do 15-ti a dále vždy po 15ti členech jeden hlas. Aby se VH 

neúčastnilo okolo 80ti delegátů, VV nevolil klíč 10 členů = 1 hlas, ale zvolil úspornější variantu max. 

50 delegátů, tedy 15 členů = 1 hlas (což odpovídá i přibližnému počtu jedné formace 12 DFJ, 16 DFS). 
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7. Facebook ČSAR 

 Výbor obdržel prostřednictvím předsedy RO podmět ke zlepšení facebookové aktivity 

ČSAR -  „Přístupy na sociální sítě mají momentálně Jan Haupt, Petr Slabý, Jiří Hais, Zuzana 

Javůrková a Martina Paulino. Tito lidé by měli aktivně přidávat příspěvky a případně 

sdílet příspěvky členské základny.“ Štěpánka Slámová rozeslala návrh facebookové 

směrnice ČSAR. 

  Na základě obdrženého návrhu směrnice Jiří Hais a Petr Slabý jednotlivé kroky 

zpracovali a sestavili návrh media plánu pro jednotlivé aktivity na facebooku ČSAR. 

Aktivity obsahují činnosti i pověřené osoby, které budou předložený plán realizovat. Jan 

Haupt, Petr Slabý, Martina Paulino, Zuzana Javůrková a Jiří Hais zajišťují  zveřejňování 

realizovaných aktivit. 

 

8. Neoprávněný start tanečníků na soutěži ČSAR  

  Na základě provedené kontroly bylo zjištěno, že soutěže Cena TŠ Twist Říčany, dne 

12.9.2020, se neoprávněně  zúčastnilo 7 tanečníků, kteří neměli platnou registraci ČSAR  

a prokázali se tak registračními platbami, známkami, jiných členů ČSAR. Kontrola proběhla 

tzv. křížovým způsobem. Zaslané registrační soupisky oddílů ČSAR 2020 byly kontrolovány 

oproti odevzdaným formulářům u registrace k soutěži.  

Celkem bylo zjištěno 7 pochybení u následujících členů a oddílů. 

 

  Oddíl Příjmení a jméno Zjištěná pochybení 

1. RnR Club Marko Geržová Adriana Neuhrazen soutěžní (plný) registrační  

    poplatek ČSAR. 

2. Nart Dance School Bednářová Nela Neuhrazen soutěžní (plný) registrační  

    poplatek ČSAR. 

3. Nart Dance School Zdvihalová Michaela Tato osoba není vedena v registraci ČSAR  

     rovněž není uhrazen registrační poplatek. 

4. Sokol Pražský Adkins Kristýna Neuhrazen soutěžní (plný) registrační  

    poplatek ČSAR a dále chybí registrační údaje  

    člena v registraci. 

5. Sokol Pražský Veždelová Sofie Neuhrazen registrační poplatek ČSAR 

6. Sokol Pražský Jakubíková Rebeka Neuhrazen registrační poplatek ČSAR a dále  

    chybí uhradit přestupní poplatek z oddílu  

    TJ Sokol Kampa. 

7. Sokol Pražský Suchánková Lucie Neuhrazen registrační poplatek ČSAR 

 

Stanovisko Revizní komise ČSAR: 

 

  „V první řadě by měly být registrační poplatky za rok 2020 bezodkladně doplaceny 

pro účast na dalších soutěžích v této sezoně. Další postihy navrhne Disciplinární komise  

na základě jejich zasedání a šetření. RK dále doporučuje VV dopracování řešení těchto situací  
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do budoucna, především zajištění lepší kontroly registrací s účastí na soutěžích, například 

elektronickou registrací a prezencí přímo na soutěžích." 

 

 VV ukládá vedoucím příslušných oddílů povinnost okamžitého doplacení 

registračních poplatků, zaslání chybějících dat a dořešení přestupních řízení.  

 Na základně stanoviska RK toto předává k dořešení disciplinární komisi ČSAR.  

 Zároveň uvádí, že kontrolní část programu EPS je již zadána k výrobě. 

 

9. Starty na On-line soutěžích WRRC 

 Předseda ČSAR rozeslal informaci o pořádání soutěží WRRC na oddíly ČSAR. Oddíly 

obdržely i podrobný překlad pravidel (do ČJ), které WRRC plánuje zveřejňovat. ČSAR vytvoří 

obvyklý servis pro účast na těchto pohárech.  

 Zajistí registrace tanečníků  

o nahrání scanů pasů do systému WRRC 

o nahrání formulářů WRRC FORM OF CONSENT FOR ATHLETS 2020 (PDF) 

o založí / obnoví profily jednotlivců / aktualizuje adresy apod. 

o založení párů / formací 

o  nahrání hudeb formacím 

o  administraci trenérů 

o  odeslání WRRC plateb 

 přihlášení na soutěž  

 nabízí pomoc při nahrávání up -loadu videí soutěžních sestav do systému WRRC  

 nabízí případnou pomoc při konzultaci a zadávání akrobacií kategorií B a Kategorií A) 

 ČSAR nabízí i případnou pomoc při natáčení sestav - v případě potřeby se obraťte na 

předsedu svazu 

 

10. Hostování  

VV obdržel žádost o hostování. VV žádosti vyhověl na 1 rok. V případě potřeby  

je možno po roce opětovně požádat o jeho prodloužení. 

Jméno a příjmení:  Gregorová Jitka 

Mateřský klub:  RnR Club Václava Batisty 

Místo hostování:  Sokol Pražský 

 

11. Reprezentační soupravy ČSAR 

VV pokračuje z projektu jednotné sportovní reprezentace ČSAR. Nová kolekce 

návrhů by měla obsahovat: 

 

 Trička, bundy, kalhoty, legíny, dres gymnastický, polokošile, kraťasy 

 

https://wrrc.org/documents/general/WRRC_athlete_consent_form_2019.pdf
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  Reprezentanti kategorie B, kategorie A, Boogie Woogie soutěží WRRC a účastníci ME 

/ MS kategorie Junioři obdrží soupravy zdarma od ČSAR. Účastníci ME / MS formací obdrží 

trička. Ostatní tanečníci si mohou soupravy, nebo doplňky zakoupit prostřednictvím ČSAR.  

 

K realizaci byli osloveni: 

 Návrhy - design:  

Kateřina Kolbová, Gabriela Haisová a Vilibald Prokop 

 Výroba - oslovení a nabídka firem 

Kateřina Kolbová, Gabriela Haisová a Vilibald Prokop 

 

Termín dodání návrhů je 12.10.2020. ČSAR následně vybere nejvhodnější design a výrobce. 

 

12. Sportovní centra mládeže 

RK obdržela podmět od Předsedy RO - zkontrolovat platnost a schválení klíče pro rozdělení 

SCM. Všechny kluby by měly být informovány o podmínkách a možnostech získání příspěvku na SCM. 

 

Revizní komise kontrolu provede a seznámí ČSAR jejími závěry. 

 

 

 

Zápis vypracoval  Jiří Hais 


