
Informace pro oddíly ČSAR 2021 - 2 
 

V Praze, dne 23.3.2021 

 

 

Vážení vedoucí oddílů a sportovní přátelé, 

 

 Úvodem bych Vám rád jménem výboru ČSAR poděkoval za dosavadní píli a vytváření 
podmínek, které sportovcům v rámci velmi omezených možností věnujete. Jsme si vědomi, že je to 
velmi důležité zejména z pohledu udržení motivace i členské základny našich tanečníků. Oceňujeme 
Vaše podněty, které se vždy obratem snažíme realizovat. Připomeňme si ty nejdůležitější, kterými  
se ČSAR zabývá: 

1. Motivace soutěžících, trenérů i porotců   Projekt on-line soutěží ROKENROLÁK  
Nápad Barbory Schrekové a Petra Kavalíře byl ČSAR realizován zatím do 5 soutěží (3 z nich již 
proběhly), ve kterých se povedlo: 

• Zapojit stávající i nové tanečníky (okolo 150 soutěžících) a jejich trenéry do průběžné 
aktivity 

• Udržet kondici stávajících porotců, OD, sčitatelů a zasvětit i motivovat nové porotce 
pro akrobatický rock and roll. 

• Udržet spolupráci se slovenským svazem akrobatického rock and rollu -  SZTŠ 
• Pokračovat ve vývoji EPS, přizpůsobit jej on-line provozu. 
• Realizovat tak hlavní činnost vyplývající ze stanov ČSAR. 

 
  Soutěž – téma Uzávěrka Vysílání 
 HALLOWEEN 6.11.2020 15.11.2020 
  CHRISTMAS 12.12.2020 27.12.2020 
  
  CESTA KOLEM SVĚTA 30.4.2021    12.6.2021 

CINEMA 31.1.2021    21.3.2021  

 MUSICAL 31.5.2021     xx.7.2021 
 

• Ceny do soutěže zajišťuje ČSAR. Vítězové dostanou speciální vyrobená trička série  
soutěží ROKENROLÁK i další drobné ceny. Předány jim budou na živé soutěži ČSAR. 
 
 

2. Vzdělávání trenérů ČSAR     Školení trenérů ČSAR 
• ČSAR uspořádal on-line školení trenérů III. i II. třídy. Proběhlo 5 víkendových bloků  

i dalších konzultací. Zpracovány byly podklady pro wikipedii akrobatického rock and 
rollu. 

• V blízké době je plánován seminář pro trenéry, pořádaný WRRC. Účastníkům školení 
trenérů ČSAR II. třídy byla účast stanovena povinně, účastníkům školení III. třídy byla 
účast doporučena. Zveme zároveň i všechny ostatní trenéry ČSAR k účasti na tomto 
semináři a doporučujeme jej i trenérům SCM. 
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3. Vzdělávání porotců ČSAR - WRRC Školení porotců WRRC 
ČSAR uspořádal on-line konzultace se zájemci a pomohl připravit 5 kandidátů na mezinárodní 
licenci porotců WRRC. Dva víkendové bloky školení již proběhly a licenci na 4 následující roky 
stihli úspěšně zakončit:  
 
Kateřina Kolbová  - Nový porotce WRRC 
Petr Slabý - Stávající porotce WRRC (4 roky) 
Jiří Hais - Stávající porotce WRRC (22 let) + Observer WRRC (6 let)    
 
 Další noví zájemci Vilibald Prokop a Illia Chubii úspěšně zakončili písemné testy i on-line 
porotování a ještě absolvují v brzkém termínu ústní zkoušky. Poté jim rovněž bude licence 
udělena. ČSAR tak bude mít připraveno 5 porotců WRRC. 
 

4. Seminář porotců ČSAR - 15-16.5.2021 Školení porotců ČSAR  
  ČSAR plánuje uspořádání on-line semináře prostřednictvím Zoom pro porotce ČSAR. 
Termín je 15-16.5.2021. Účastnit se jej mohou noví i stávající zájemci o licenci. Na semináři 
bude spolupracovat pracovní skupina ve složení: Jiří Hais, Petr Slabý, Kateřina Kolbová, 
Zuzana Boháčková. 
 

5. On-line soutěže WRRC 2020  
   ČSAR děkuje všem soutěžícím i jejich trenérům, kteří se účastnili série soutěží 2020. 
Především pak gratuluje k významnému úspěchu párů: Lukáš Sláma – Petra Vanišová, Sokol 
Pražský, kategorie B, za 6.místo v celkovém pořadí série soutěží – On-Line World Ranking List, 
a Richardu Zadákovi a Andree Horské, kategorie Junioři Sokol Pražský za 8. místo. 
 
 

6. World Ranking list WRRC  
  V roce 2020 se uzavíral žebříček soutěží, kde se na 10. místě v kategorii Junioři World 
Ranking list umístil pár Jan Schlögl – Zuzana Karbanová, TASK Silueta Praha, gratulujeme. 
 
 

7. On-line soutěže a kalendář WRRC – 2021  
  Tyto soutěže mohou být s koeficientem 0,5 započítávány do oficiálního World Ranking 
listu pro kvalifikaci na světové hry kat. A 2022. 

   

Datum  Místo Soutěž / Místo Soutěžní kategorie Uzávěrka 
WRRC 

Uzávěrka 
ČSAR 

10.04.2021 On-Line Beijing SP D,Ž,CDS,A,DFJ,LF 03.04.2021 28.03.2021 
11.04.2021 On-Line Beijing SP, J,B,BW 03.04.2021 28.03.2021 
24.04.2021 On-Line Rio De Janeiro SP D,Ž,CDS,A,DFJ,LF 17.04.2021 03.04.2021 
25.04.2021 On-Line Rio De Janeiro SP, J,B,BW 17.04.2021 03.04.2021 
29.05.2021 On-Line New Delhi SP D,Ž,CDS,A,DFJ,LF 22.05.2021 08.05.2021 
30.05.2021 On-Line New Delhi SP, J,B,BW 22.05.2021 08.05.2021 
19.06.2021 SUI Zurich SP BW Jun, BW Main, BW Sen 29.05.2021 08.05.2021 
26.06.2021 RUS Sochi ME A,B,JF, SP BW Jun, BW Main 05.06.2021 22.05.2021 
27.06.2021 RUS Sochi ME J,SF,  SP D,Ž 05.06.2021 22.05.2021 
13.08.2021 GER  Stuttgart ME BW Main, BW Jun, BW Sen 23.07.2021 01.07.2021 
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8. Valná hromada ČSAR 2021  
   Valná hromada ČSAR se uskuteční on-line formou  dne 24.4.2021. VV neprodleně rozešle 
pozvánku a klíč pro delegování počtu delegátů. Následně oddíly obdrží i podklady pro jednání VH. 
 
 
9. Jednání vedoucích oddílů ČSAR 
  Schůzka se uskuteční on-line formou dne 4.4.2021 ve 14 hod. Předseda RO a VV ČSAR zve 
k jednání prostřednictvím ZOOM meetingu. 
 
 

10.   ČKTO – Česká komora tanečních oborů  
  Základními prioritami ČKTO jsou zejména: 

a) vytvoření široké členské základny z řad individuálních i kolektivních členů napříč jednotlivými 
tanečními obory a svazy; 

b) úzká spolupráce s dalšími oborovými organizacemi jednotlivých odvětví tanečního oboru; 
c) definování společných priorit a potřeb tanečního oboru a prosazování těchto zájmů celého 

žánru zejména při jednání se státní správou. 

  Sdružuje nyní zástupce divadel (ND), vedení hereckých a tanečních akademií, zástupce Českého 
svazu tanečního sportu, agentur (Art 4 People) i další osobnosti tanečního a kulturního odvětví. 
Jiří Hais byl zvolen do sedmičlenné rady této komory. Komora svoji činnost nyní ubírá především 
ve směru nastavení pravidel pro rozvolňování v oblasti tanečních kempů, kursů a soutěží. 
Vyjednává s MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu), konzultuje návrhy i postupy s dalšími 
organizacemi (například ČUS). Motivem je komunikace napříč sportovně kulturním sektorem 
společnosti. 
 
  VV doporučuje VH ČSAR vstoupit do ČKTO, jako přidružený člen (bez povinnosti hradit členské 
příspěvky). 
 

11. Současná situace, možnosti trénování a výhled soutěží 
 
V současné době platí v ČR striktní omezení ohledně možnosti sportování.  

• Amatérské kluby musí mít svoji činnost pozastavenu.  
• Trénovat smí pouze profesionální sportovci. 
• Za profesionálního sportovce se považuje ten, kdo má sport jako jednu z forem obživy a 

mezi ním a klubem je dlouhodobě uzavřen smluvní pracovně právní vztah. (OSVČ, DPP, 
DPČ HPP). 

• Uzavření krátkodobých smluv se sportovci ČSAR nedoporučuje. Mohlo by být 
považováno za účelové obcházení krizových nařízení. Dále může být v rozporu 
s programem podpory NSA – Můj klub a grantů v oblasti podpory sportovních svazů, kde 
se uzavírání pracovních smluv především s dětmi zásadně nepředpokládá. 

• Profesionalizaci tanečníků – viz manuál ČSTS nepovažuje ČSAR v nynější situaci za 
vhodnou a nesouhlasí s ní, obdobně jako ČUS. 

• ČSAR upozorňuje, že statut reprezentanta ani zařazení tanečníka do SCM neopravňuje 
profesionalizovat sportovce a nestanovuje jim výjimku pro možnost trénování. 

• V případě potřeby oprávněného vystavení potvrzení o zařazení do státní reprezentace, 
popř. do SCM prosím kontaktujte ČSAR. 
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12. SCM - Sportovní centra mládeže 

 
    ČSAR se povedlo i v roce 2021 zabezpečit podporu sportovních center mládeže. Klíč rozdělení 
prostředků bude obdobný, jako v minulých letech. VV jej odprezentuje na společné schůzce 
vedoucích oddílů 4.4.2021 a předá ke schválení VH 24.4.2021. I nadále se počítá s podporou 
rozvoje tanečníků v SCM i možné externí spolupráce se všemi oddíly ČSAR. 
 
 

13. Podpora profesionálních sportovců, reprezentace kat. B a kat. A 
 
    V případě profesionálních sportovců, reprezentantů kategorie B a kategorie A, kteří splňují 
nařízení i podmínky pro trénink v současné době, zabezpečil VV pro jejich trenéry a oddíly 
podporu v oblasti dodání antigenních testů. Po dohodě jsou připraveny k  předání na ČSAR. 
Prosíme příslušné vedoucí oddílů, aby kontaktovali ČSAR. 
 
 
 
 
 Za VV ČSAR 
   Jiří Hais - Předseda 


