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Minulá valná hromada Liberecké divize, celkem jako 4. v pořadí, se konala dne
31.5.2011 stejně jako dnes v sále Taneční školy Koškovi v Liberci.
Valné hromadě předcházela schůzka vedoucích všech klubů divize, na které byla
přijata zásada, že představenstvo by měli tvořit, pokud to bude možné, zástupci
všech klubů a to nejlépe vedoucí nebo jejich blízcí spolupracovníci. Na tomto
principu bylo také následně valnou hromadou zvoleno představenstvo Liberecké
divize v tomto složení (podle abecedy):
Bureš Miroslav
Drašar Jaromír
Jägerová Jana
Menzel Jan
Rajdl Přemysl
Řádek Jiří
Žďárský Zdeněk
Členové představenstva na své první schůzi, která se konala okamžitě po
skončení valné hromady, zvolili předsedu Miroslava Bureše a místopředsedkyni Janu
Jägerovou. Vzdělávání dostal na starosti Přemysl Rajdl a funkcí soutěžního komisaře
byl pověřen Jan Menzel.
V uvedeném složení pracovalo představenstvo přibližně 2 roky. Po ukončení
činnosti klubu TOP DANCE VRATISLAVICE rezignovali na svoje funkce Jana
Jägerová a následně i Jan Menzel, jehož funkci soutěžního komisaře převzal
Přemysl Rajdl.
Podle Stanov ČSTS je počet členů představenstva divize 3 až 7 členů. S 5ti členy
tedy bylo možné bez problémů pokračovat v činnosti do konce funkčního období.
Naše schůze se konaly převážně v pátek, vždy před konáním prezidia, zde
v tomto sále. Materiály, které se následně projednávaly na prezidiu, obdržel každý
člen v předstihu mailem tak, aby se mohl připravit a případně projednat předložené
návrhy ve svém klubu. Účast na jednáních byla velmi dobrá, vždy jsme se sešli tak,
abychom byli usnášení schopní. Několikrát v průběhu 4 let jednání proběhlo
korespondenčně. Jednání byla klidná a věcná. Jako zástupce divize jsem se za 4

roky zúčastnil s výjimkou jednoho všech dosavadních 22 zasedání prezidia, která se
zpravidla konala na zahraničním sekretariátu ČSTS v Brně, v menší míře v salonku
restaurace u Kohouta v Jesenici u Prahy nebo při příležitosti konání tanečního
festivalu v Ústí nad Labem.
V pátek 15.5.2015 se stávající představenstvo sešlo naposledy ve starém složení
a je jisté, že z dnešních voleb vzejde sestava alespoň částečně obměněná. Proto
bych chtěl starému představenstvu poděkovat za čtyřletou práci a zvlášť potom
Přemkovi Rajdlovi, který na sebe vzal povinnosti soutěžního komisaře.
Liberecká divize měla ke dni konání minulé VH 120 členů a dnes jich máme
přesně 118. Můžeme tedy konstatovat, že se členská základna Liberecké divize se
za poslední 4 roky stabilizovala. Výrazně se však změnila situace co se týká
kolektivních členů a počtu jejich individuálních členů. V naší Divizi ani Svazu již
nepokračují v činnosti kluby TK TOPDANCE VRATISLAVICE, TŠ DUHA ČESKÁ
LÍPA a STYLKLUB VARNSDORF. Tyto kluby buď zanikly a to především
v souvislosti s ukončením činnosti jejich vedoucích, jak tomu bylo v případě
TOPDANCE a STYLKLUBu nebo přesunuly svoji činnost na půdu Svazu učitelů
tance. To je jistě škoda, zvlášť u Vratislavického klubu, který míval po řadu let
výrazné úspěchy na mistrovství republiky, četně medailí a titulů. Na druhé straně je
jistě dobrá zpráva, že řada bývalých členů tohoto klubu v činnosti pokračuje, většinou
v TK KOŠKOVI.
Současný stav členské základny Liberecké divize je po klubech, vedle 16ti členů,
kteří nejsou organizováni v žádném klubu, takovýto:
TK KOŠKOVI
TK ČERMÁK LIBEREC
DTK MINI - M LIBEREC
JISKRA RASPENAVA, o.s.

78
3
3
18

členů

_________________________________________________________________________

Celkem

102

Předmětem činnosti ČSTS (tedy i naší Divize) je podle čl.2 Stanov "taneční sport
prováděný na rekreační a výkonnostní úrovni".
Většina z nás se jistě zajímá především o soutěžní sportovní tanec. Úspěšnost
divizí i klubů se mimo jiné měří počtem získaných titulů, medailí a finálových umístění
na mistrovství republiky, případně výsledky na MS jednotlivých věkových kategoriích.
Z tohoto pohledu jistě nastal trochu ústup ze slávy. Když jsem je podíval do zprávy,
kterou jsem zde předkládal před 4mi roky, dočetl jsem se, že od minulé VH získaly
naše páry celkem 17 medailí, z toho 4 tituly mistrů republiky a 5 druhých míst
v juniorských a mládežnických kategoriích… Jedná se o Jakuba Havlíčka
s Veronikou Jirků, Marka Bureše s Kristýnou Žižkovou, Jiřího Kejzara s Barborou
Koškovou a René Skalského s Kamilou Burešovou, všichni z TK Koškovi a dále
zástupce TOP DANCE Vratislavice - Matěje Procházku s Luckou Kociánovou a
Štěpána Procházku s Anne Jägerovou. Chtěl bych dodat, že ještě lepší bylo období
před tím, kdy medailí bylo 24, titulů MČR 11 a také zde byla umístění v semifinále
MS, o kterých se dnešní reprezentaci většinou jen zdá.
Z uvedených 12ti jmen najdeme dnes ve výsledkových listinách tanečních soutěží
5. To by se mohlo jevit jako poměrně málo, ale potěšitelné na tom je, že se tito
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tanečníci začínají prosazovat v kategorii dospělých, získávají tam mezinárodní třídy
i nadějná umístění na soutěžích.
Za nejvýraznější výsledky za poslední čtyři roky můžeme považovat následující
finálová umístění párů na MČR:
v roce 2012
Jakub Žďárský – Irena Pacltová
Jiří Kejzar – Barbora Košková

JUN II
ML

ST 6.místo
10T 4.místo
LA 5.místo

v roce 2013
Jiří Kejzar – Barbora Košková

ML

Pavel Sluka – Elizaveta Kuklina

HL

ST 7.místo
LA 5.místo
10T 4.místo
LA 5.místo

Za zmínku stojí i umístění v semifinále MČR, která získaly páry Jiří Vokřínek –
Michaela Jindráková, Jiří Kejzar – Barbora Košková, Štěpán Procházka – Anne
Jägerová, Jakub Žďárský – Irena Pacltová, Pavel Sluka Elizaveta Kuklina, Aleš
Petráň - Tatiana Dorina, René Skalský - Kamila Burešová a Jakub Žďárský – Jana
Roubalová.
Další kvalitní umístění vybojovali naši odchovanci jako reprezentanti klubů, které
nejsou kolektivními členy Liberecké divize:
Pár Marek Bureš – Katerina Kalish obsadili v roce 2013 na mistrostvích republiky
9.místo v ST, 7-8 místo v LA a především 3.místo v 10T.
Pár Jiří Kejzar – Barbora Košková v roce 2014 v kategorii do 21. let 4.místo v LA
a 10T.
A konečně na letošních mistrovstvích byli šestí ve standardu Jan Kohout a Marika
Kasalová, stejně jako v latině Pavel Sluka – Elizaveta Kuklina a o stupínek výš
skončili v kategorii do 21. let v deseti tancích Jiří Kejzar – Barbora Košková.
Neodpustím si poznámku, že se naše taneční páry velmi málo zúčastňují soutěží
v zahraničí. Je to škoda, potkávat se s kvalitní konkurencí na dobrých soutěžích se
nedá ničím nahradit.
Posledním bodem mého vystoupení je stručná zpráva o hospodaření. Vzhledem
k tomu, že představenstvo je průběžně informováno o stavu našeho účtu a pravidla
pro čerpání držíme po celé volební období stejná, mají jistě zejména vedoucí klubů
dobrý přehled o příjmech i vydáních divize, takže uvedu pouze základní fakta:
Zdrojem příjmů divize jsou:
Výdaje činí výhradně:

rozdělení příspěvků členů
rozdělení příspěvků klubů
příspěvky na pořádání soutěží
- na malé soutěže po 1.500,- Kč
- na Podještědský pohár a případně
TL po 6.000,- Kč
dále to byly cestovní náhrady na jednání
prezidia (dnes již hradí centrum)
- příspěvky úspěšným reprezentantům
- dotace na vzdělávací akce a semináře
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Ročně naše divize hospodaří s částkou přibližně 20.000,- až 27.000,- Kč. Letos to
konkrétně činilo 25.160,- Kč. V uvedeném objemu financí nejsou zahrnuty platby za
schvalování propozic soutěží, které se z rozhodnutí představenstva divize vracejí
zpět pořadatelským klubům.
____________________________________________________________________________________

Celkový zůstatek na našem účtu je ke dni 31.5.2015

75.493,83 Kč

=====================================================================================

Podrobný rozpis příjmů a výdajů za období od června 2011 k dnešnímu dni tvoří
přílohu této zprávy.
Závěrem bych chtěl říct, že mojí ambicí rozhodně nebylo připravit podrobnou
mnohastránkovou zprávu. Podle mého názoru by to ani nemělo smysl. Kdo se o dění
ve svazu i tancování obecně zajímá, má možnost se na internetru seznámit
s výsledky ze soutěží všech kategorií, sledovat změny legislativy, zápisy z jednání
výkonné rady i prezidia ČSTS a spoustu dalších informací.
Děkuji za pozornost.

V Liberci dne 29.5.2015
Vypracoval Bureš Miroslav, předseda představenstva

_________________
Ing. Miroslav Bureš
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