ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSTS za období listopad 2011 – 2015

Organizace a členská základna
V průběhu celého období 2012 - 2014 ČSTS zaznamenalo pozitivní trend v nárůstu členské základny ČSTS. Počet
členů se od roku 2012 zvýšil o celou čtvrtinu, k 31.1.2014 dosáhl celkového počtu 3527, stav k listopadu 2015 je
3495 členů, a dá se předpokládat další navýšení do konce roku 2015 (pro porovnání v roce 2012 – 2795 a v
2013 – 3114 členů). Svoji roli v získávání nových členů sehrála v roce 2014 realizace zahajovací etapy a v 2015
pokračování projektu „Tanec pro všechny“, který byl inspirovaný projektem ČOV „Sport pro všechny“, ke
kterému se aktivně připojilo několik tanečních klubů.

ČSTS a ČOV
ČSTS se jakožto člen ČOV aktivně zapojil do činnosti. Prezidentka ČSTS Eva Bartuňková byla v roce 2014
jmenována do Komise neolympijských sportů ČOV, a pokračovala v činnosti v rámci Českého klubu sportovních
svazů, organizací a institucí (ČKSOI) jakožto zástupce s hlasovacím právem v plénu ČOV. V roce 2014 se rovněž
podařilo navázat aktivní spolupráci s Unií profesionálních trenérů ČOV. Zástupci ČSTS se účastnili několika
přednášek pořádaných ČOV, získali přístup k odborným informacím a publikacím ze sportovního prostředí. ČSTS
rovněž navázalo spolupráci s legislativní radou ČOV k řešení aktuálních otázek (kongres ČSTS, změna stanov).
Spolupráce pokračovala i v roce 2015. Kromě zastoupení v komisích ČOV podpořilo několik významných soutěží
WDSF udělením záštity:




Mistrovství světa v latinsko-amerických tancích WDSF 2014 – Ostrava – záštita ČOV
Mistrovství Evropy WDSF PD v latinsko-amerických tancích 2015 – Olomouc – záštita ČOV
Prague Open 2015 – záštita předsedy ČOV
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Členství a spolupráce s dalšími organizacemi


WDSF
Výkonná rada ČSTS se v období 2012 – 2015 pravidelně účastnila výročního zasedání WDSF - Annual
General Meeting (AGM) ve složení delegátů Eva Bartuňková, Leoš Siegel a za PD Luboš Novotný. (2012
- 2014 AGM proběhl v červnu v Bukurešti, 2015 v Granadě. Delegáti ČSTS vždy na zasedáních AGM
aktivně vystupovali a hájili zájmy ČSTS. Výsledkem je pro ČSTS zisk pozicí v komisích WDSF a díky
aktivitám Luboše Novotného v rámci PD rovněž výraznou roli na poli profesionálů.
Prezidetnka ČSTS Eva Bartuňková se aktivně zapojila do činnosti Evropské komise WDSF, pracovní
skupiny Vision 2020 a stala se předsedou nově ustanovené „WDSF Equality Commission“. V rámci
oblasti mezinárodních vztahů se E. Bartuňková WDSF účastnila akce Sportaccord Convention
v tureckém Beleku a SportAccord meeting v Lausanne, kde byly prezentovány nejrůznější sportovní
federace a přístupy ve sportu.



WDSF Continental Federation of Europe (DanceSport Europe) – v roce 2014 byla na AGM WDSF
schválena změna stanov WDSF s možností vytvoření kontinentálních federací WDSF. Prezidium ČSTS
projekt podpořilo a ČSTS se stalo jedním ze zakládajících členů nové Kontinentální federace Evropy
(DSE) WDSF. Prezidentka ČSTS Eva Bartuňková byla zvolena do dočasného výboru DSE a v červnu 2015
pak byla zvolena do funkce generálního sekretáře DSE.



ČOV (viz výše)



ČSAR (Český svaz akrobatického rock and rollu) – v roce 2015 probíhala diplomatická jednání mezi
ČSTS a ČSAR o propojení tanečních sportů po vzoru WDSF a za podpory ČOV, WDSF i Světové federace
akrobatického rock and rollu. Vyvrcholením měla být úprava stanov ČSTS, která by umožňovala přijetí
sportovní federace jakožto přidruženého člena ČSTS s vlastní autonomií, a pozicí ve společné radě,
která by řešila specifické společné otázky, jejich okruh byl vymezen návrhem stanov. Mimořádná valné
shromáždění ČSTS v srpnu 2015 však znění stanov s přidruženým členstvím a společnou radou
nepřijalo. Vedení ČSTS nadále pracovalo na společných projektech, které by měly vést ke sblížení obou
svazů: ukázky rock and rollu na MČR LAT v roce 2015 a recipročně ukázky LAT na MČR ČSAR v Jičíně.
Vrcholem vzájemného sbližování ČSTS a ČSAR bude společné předávání cen v rámci Galavečera
tanečního sportu, který proběhne 6.12.2015 v Kroměříži.



ČASPV – každoročně obnovovaná smlouva o spolupráci mezi ČSTS a ČASPV dosud řeší vztah mezi ČOV
a ČASPV a jeho členů vůči OSA, Intergram a VZP. ČASPV se v roce 2014 stalo členem ČUS.



ČUS – ČSTS od roku 2014 aktivně komunikuje s ČUS. Prezidentka ČSTS Eva Bartuňková na Valné
hromadě ČUS v dubnu 2015 přednesla prezentaci ČSTS a deklarovala zájem zapojit se do ČUS po
vyřešení smluvních vztahů mezi ČSTS a ČSAR (akrobatický rock and roll). ČUS nepřijímá nové členy
s obdobnou náplní činnosti, promítá se konflikt ČSTS a ČSAR jakožto zástupci tanečního sportu.



ČKF – Česká komora fitness, člen Hospodářské komory. ČKF řeší společné záležitosti „fitness průmyslu
a tance“. Důležitou složkou je vzdělávání, kdy byly vypracovány kvalifikační standardy rovněž pro
taneční obory, a přehledná registrace trenérů a instruktorů Český registr fitness profesionálů, viz web:
www.ceskakomorafitness.cz
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Ekonomika – základní údaje
(Podrobný rozbor přednese ekonom ČSTS Leoš Siegel.)
Základní údaje 2014, 2015: Financování svazu probíhalo z několika zdrojů. Hlavními zdroji příjmů byly členské
příspěvky a granty ze státního rozpočtu. Jako nový zdroj financí přibyly v roce 2014 a 2015 finanční prostředky
z loterií.
Členské příspěvky v letech 2014 a 2015 zůstaly v porovnání s rokem 2013 nezměněny, jak co se týká celkové
výše příspěvku člena, tak struktury. Členské příspěvky na rok 2014 činily 5.547.295,- Kč
Granty 2014 byly poskytnuty v těchto oblastech:





Sportovní reprezentace ČR (Program I) ve výši 97.400,- Kč (122.600,- Kč v roce 2013)
Sportovně talentovaná mládež (Program II) ve výši 1.188.900,- Kč (z toho 600.000,- Kč účelově
vymezeno pro TJ Orel) – stejné částky jako v roce 2013
Organizace sportu (Program V) ve výši 2.454.800,- Kč (3.283.500,- Kč v roce 2013)
Významné sportovní akce (Program V) ve výši 1.000.000,- Kč – na MS LAT 2014 (v roce 2013 nebyla
tato dotace poskytnuta)

Celková výše získaných dotací v roce 2014 byla o 146.100,- Kč vyšší než v roce 2013. Veškeré prostředky
z dotací byly vyčerpány a vyúčtovány v termínu.
Stav finančních prostředků na účtech k 16.11.2015





Běžný účet:
5 384 667 Kč
Spořicí účet:
4 084 561 Kč
Spořicí účet:
5 370 Kč
Účet pro loterie: 1 046 096 Kč

Celkem na účtech k 16.11.2015: 10 520 694 Kč
Info o stavu pokladny Praha, Brno, Brno EUR a o grantech za uplynulé období a 2015 podá ekonom ve své
zprávě.

Média a komunikace, PR


Prezentace tanečního sportu - ČT

Vedení ČSTS od roku 2013 zajišťuje celoroční smlouvu s ČT na výrobu a vysílání významných akcí tanečního
sportu (v předcházejícím období se smluvně řešila každá akce zvlášť).
Byly zajištěny přenosy MČR STT, LAT, 10T, showdance a formací, z mezinárodních soutěží WDSF pak Prague
Open, Brno Open a Czech Dance Open.
Vedle sportovních přenosů z národních šampionátů a mezinárodních soutěží WDSF je nejvýraznějším počinem
„Galashow s latinou“ – přímý přenos v prime timu na hlavním veřejnoprávním vysílacím kanále ČT1.; vysoko
hodnoceno mediálním oddělením WDSF, pilotně projekt pro WDSF PD v roce 2015. Zejména za zásluhy o rozvoj
tohoto pořadu ČSTS udělilo ocenění „Síň slávy“ panu Františkovi Dávidkovi, propagátorovi a organizátorovi
akce.
Dále byly natočeny a vysílány pořady: dokument pro děti o tanečním sportu – „Lvíčata“, dokument „Tanči svůj
tanec“ natočený WDSF ze Světových her tanečního sportu v Kaohsiungu, dokument „Chvíle okouzlení“ a
Galavečer tanečního sportu 2014 a připravuje se i Galavečer pro rok 2015.
Informace ze světa tanečního sportu byly rovněž několikrát publikovány na ČT1, ČT déčko a ČTsport:
v pořadech Sama doma, ve Sportovních zprávách, Studio 6 Víkend, apod.
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Vyhlašování taneční ligy, hvězd roku a vycházejících hvězd, Síň slávy

Každoročně probíhá slavnostní vyhlašování výročních cen pro nejúspěšnější sportovce. Od roku 2014
se akce stala rovněž prostředkem propagace tanečního sportu v ČT v rámci pořadu Galavečer
tanečního sportu. V roce 2015 se akce bude konat v Kroměříži společně s Českým svazem
akrobatického rock’n’rollu.


StarDance

Zástupci tanečního sportu se aktivně zapojili do populární reality show StarDance 2012, 2013 a 2015.
Všichni účastníci se svým vystoupením v TV show významnou měrou zasloužili o popularizaci tance
a tanečního sportu v České republice.


Propagace – web, Facebook ČSTS

V průběhu roku 2013 byl spuštěn Facebook ČSTS. Na prezidiu v červnu 2013 Petr Barnat představil
první výsledky nově založeného fb ČSTS a přednesl marketingovou a komunikační strategii, kterou
prezidium plně podpořilo. Cílem fb je akčně informovat o důležitých záležitostech, propagovat
svazové akce, poskytovat výsledkový servis z mezinárodních soutěží a soutěží podléhajících
výběrovému řízení. Vedle fb ČSTS pracuje také fb Komise sportovců a fb SCM.


Další média – regionální deníky

Významné akce byly prezentovány v nejrozličnějších denících. Příkladem jsou reportáže
z významných soutěží v Mladé Frontě dnes. Regionální média obvykle zajišťují sami organizátoři akcí,
není vedena centrální evidence v rámci ČSTS.

Projekty Výkonné rady a Prezidia ČSTS 2014-2015


Tanec pro všechny

Projekt byl projednán s několika kluby, školami, které tuto činnost provozují. Byly realizovány pilotní
akce Tanec pro všechny: Břeclavská romance 4.4. (Děti do 6-ti let), 16.5. Třinec (Marek Hila). Byla
vypracována a prezidiem schválena strategie, metodické pokyny, projednány úpravy legislativy.
Úkolem zůstává dopracovat přílohu 13 SŘ – Tanec pro všechny -– Příloha 13 se bude postupně tvořit,
podmínky soutěže budou stanoveny propozicemi, další postup dle praxe a požadavků;
Propozice Hobby nutno nově nastavit v systému.
Projekt inicioval změnu názvosloví bývalé kategorie Hobby na E.


Sport v okolí, Tanec do škol

Sport v okolí: Databáze sportovních klubů ve správě ČOV – zahájena spolupráce s ČOV, Tanec do škol:
Výkonná rada se zejména v roce 2014 zaměřila na metodickou pomoc klubům a regionům –
poskytnutím informací a letáků k další distribuci do škol

4



Pilotní projekt soutěží PRO-AM (TS)

Soutěže PRO-AM (Teacher-Student) realizovány od roku 2009 na klubové bázi, v roce 2014 prvně
pilotně pod ČSTS. Rozšíření do více klubů: Praha, Ostrava, Zlín, soutěží se účastní I Taneční páry ze
Slovenska.


Podpora reprezentace

Péče o reprezentaci nespočívá pouze ve vysílání na statutární soutěže ČSTS. Byly realizovány
vzdělávací akce pro reprezentaci. Za velmi výhodných finančních podmínek byly v období 2012-2015
reprezentantům kategorie Dospělí, případně Senioři I nabídnuty workshopy i individuální lekce
během všech centrálních vzdělávacích akcí. Ostatní reprezentanti se rovněž mohli těchto akcí
účastnit.
V roce 2014 a 2015 byly dále poskytnuty mimořádné finanční příspěvky párům kategorie Dospělí
podle pozice NRT dospělých, pro disciplíny STT, LAT a 10T: člen 30000 Kč/pár, náhradník 10000
Kč/pár, vypláceno v pololetních cyklech, při členství na více pozicích se částky sčítají. Peníze byly
čerpány z přebytků předchozích let.
Byly zvýšeny ceny za umístění v lize: pro kategorie Jun I, II, Mládež a Dospělí na: 10,5,2 tisíce, u kat.
Sen odměny zůstaly v původní výši.

Doporučení pro další období:








Pokračovat v rozvoji vztahů s ČOV, ČUS, ČSAR
Hledat cesty pro další zapojení do struktur WDSF, WDSF PD a ČOV
Rozvíjet projekt Tanec pro všechny
Podpora klubů a regionů rozvíjením stávajících i dalších disciplín tanečního sportu: synchro
latin, PRO-AM (TS)
Rozvoj regionální grantové politiky
Zaměřit se na podporu reprezentace ČSTS finančně i programově
Hledat další cesty pro propagaci tanečního sportu: akce, média, i-vysílání, inovovat web

Zprávu zpracovala Eva Bartuňková
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Zpráva o činnosti vedoucího soutěžní oblasti a PD ČSTS
v období 2011 - 2015
Komise pracovala ve složení: Luboš Novotný, Pavel Kojetín, Dušan Stareček
Činnost v této oblasti byla zaměřena na řízení soutěží vrcholné úrovně a legislativy ve sportovní oblasti.
Mezi důležité úkoly VSO patřila aktivní vnější komunikace a jednání s WDSF a WDSF PD.
Legislativa soutěžní oblasti byla průběžně upravována dle potřeb ČSTS a v návaznosti na změny v soutěžních
řádech WDSF. Průběžně byla doplňována pravidla pro soutěže kategorie Hobby/E.
Od roku 2012 ČSTS začal používat nový bezdrátový systém - certifikovaný program TopTurnier (výrobce
Stephan Rath, Německo) na zpracování výsledků na MČR a na soutěžích WDSF.

Práce soutěžní komise se soustředila na úkoly:













schvalování propozic soutěží - realizováno průběžně, včetně odstranění chyb a nedostatků v propozicích
koordinace termínů soutěže - prováděna průběžně
soutěžní úsek zajistil pořadatele soutěží TL seniorů
kontrola zpráv ze soutěží - prováděna průběžně
v návaznosti na vyhodnocování zpráv ze soutěží, předávání podkladů pro jednání DSK
pravidelné zpracování podkladů z WDSF pro potřeby ČSTS tabulky “Titulární soutěže“, kde jsou informace o
místě a datu všech světových a evropských titulárních soutěží včetně profesionální divize, světových a
evropských pohárů
návrhy rozhodných termínu v tabulce “Titulární soutěže“pro nominace párů z NRT
kontrola aktualizace zveřejňování Ranklistu a NRT na stránkách ČSTS
posuzování přihlášek do soutěží výběrového řízení ČSTS, práce na závěrečném návrhu
zajišťování reprezentace na základě nominací, které vyplývaly z NRT
výtah ze zápisů prezidií ČSTS souvisejících se soutěžní oblastí pro potřeby zapracování do legislativy ČSTS a
zveřejnění na stránkách ČSTS

Významné soutěže a akce v ČR
2012
V rámci pilotního programu ČSTS , bylo úspěšně uspořádáno první MČR ve Freestyle ve ST a LA v rámci
mezinárodní soutěže v Ústí nad Labem.
V průběhu roku se uskutečnilo MČR a TL dospělých, mládeže a seniorů.
V ČR proběhly významné mezinárodní soutěže WDSF, a to především za významného přispění organizátorů v
Praze, Brně, Ostravě, Ústí nad Labem a Hradci Králové:
března 2012 – Brno Open (WDSF International Open STT/LAT; PD STT)
září 2012 – Prague Open (WDSF World Open STT/LAT)
říjen 2012 – Czech Dance Open (WDSF World Open STT/LAT)
listopad 2012 –WDSF EU 10D Championship Ústí nad Labem
listopad 2012 – WDSF Open Hradec Králové
2013
V roce 2013 se ČSTS účastnilo Světových her v Cali (Kolumbie) pod hlavičkou ČOV a historicky prvních
Světových her tanečního sportu WDSF v Kaohsiungu (Thaiwan). Na obou hrách se prezentoval taneční sport
jako souhrn více disciplín v ČR sdružených do tří svazů: ČSTS, CDO a ČSAR.
ČSTS se také aktivně zapojilo do akce ČOV určené pro děti a mládež, jejímž cílem je přiblížit olympijské hnutí
mladé generaci, prezentovat jednotlivé sporty a zapojit tímto způsobem děti a mládež do pohybových aktivit ve
větší míře.
V rámci Her VI. letní olympiády dětí a mládeže ve dnech 23.-28.6.2013 v Uherském Hradišti se konala soutěž
Juniorů v kombinaci deseti tanců. Reprezentanty nominovaly na základě regionálního zastoupení jednotlivé
divize ČSTS. Soutěže v tanečním sportu je zúčastnilo 13 krajů, pouze Plzeňský kraj nebyl zastoupený.
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ČSTS za přispění zkušených organizátorů uspořádalo v roce 2013 vedle národních šampionátů v latinskoamerických tancích (Praha), standardních tancích (Olomouc), deseti tancích (Brno), formacích a showdance
(Ústí nad Labem) a družstvech (Zlín), také významné mezinárodní soutěže. ČR v roce 2013 hostila dvě
mistrovství světa: MS profesionálů v latinsko-amerických tancích v Ostravě a MS Senior I Latin v Ústí nad
Labem, dále pak soutěže WDSF se statutem World Open: Brno Open, Prague Open a Czech Dance Open v
Ostravě a dvě soutěže International Open v Hradci Králové a Ústí nad Labem
2014
V roce 2014 ČSTS uspořádalo vedle národních šampionátů v latinskoamerických tancích (Hodonín), ve
standardních tancích (Praha), deseti tancích (Brno), formacích a showdance (Ústí nad Labem) a družstvech
(Otrokovice), také významné mezinárodní soutěže. ČR stejně jako v předcházejícím roce hostila dvě mistrovství
světa: MS profesionálů showdance v latinsko-amerických tancích a MS v latinsko-amerických tancích
kategorie dospělí v Ostravě, dále pak soutěže WDSF se statutem World Open: Brno Open, Prague Open a Czech
Dance Open v Ostravě a soutěže Open/International Open v Hradci Králové a Ústí nad Labem. MS v LAT získalo
záštitu ČOV, a bylo vysoko hodnoceno zástupci WDSF, tak samotnými sportovci i diváky.
2015
V roce 2015 uspořádalo ČSTS jako každý rok MČR ve všech disciplínách a věkových kategoriích (ST Otrokovice,LA - Praha, 10T - Brno, formace a showdance - Ústí nad Labem) a také MČR družstev ve Zlíně.
Stejně jako v minulých letech, podařilo se WDSF zajistit pro ČR dvě titulární soutěže WDSF a to ME PD
Latinskoamerických tancích v Olomouci a MEU 10T v Ústí nad Labem a také soutěže se statutem WO WDSF.
Na území ČR se dále uskutečnily i soutěže IO WDSF a také Open WDSF.
ČSTS se tímto řadí mezi významné organizátory pod hlavičkou WDSF.

Profesionálové (Professional Division)
Činnost v této oblasti byla zaměřena na rozvoj této oblasti při ČSTS. Zejména se jednalo o aktivní účast
reprezentantů (tanečních párů a porotců) na významných, především titulárních soutěží PD WDSF, a dále na
aktivní komunikaci a diplomatická setkání se zástupci WDSF PD. Výsledkem je realizace významných akcí PD
v ČR včetně seriálu Super Grand Prix LAT 2015-2017 v Ostravě a Super Grand Prix STT 2016-2017 v Olomouci.
Profesionální páry ČSTS se účastnily vybraných mezinárodních soutěží. ČSTS patří v této oblasti k aktivním
členům PD WDSF.
V roce 2014 proběhly mezinárodní soutěže WDSF PD v rámci Prague Open a Brno Open a to vždy za účasti
předních světových párů.
V Ostravě proběhlo MS ShowDance LAT – akce byla velmi pozitivně hodnocena sportovci i čelními představiteli
WDSF.
V rámci Czech Dance Open Ostrava 2015 proběhla soutěž WDSF Super Grand Prix PD a to za účasti předních
světových párů.
V květnu 2015 proběhlo v Olomouci ME latinskoamerických tancích PD pod záštitou ČOV, které bylo také velmi
pozitivně hodnoceno čelními představiteli PD WDSF.
V průběhu roku 2015 byly úspěšně pořádány PD soutěže WDSF v rámci Brno Open (21.-22.3), Prague Open (5.6.9.) a Czech Dance Open (3.10.).
Luboš Novotný
Vedoucí soutěžní oblasti ČSTS
Vedoucí oblasti PD ČSTS
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Zpráva o činnosti vedoucího oblasti porotců za období 2011 až 2015
1. Komise rozhodčích pracuje ve složení Radek Felcman (vedoucí oblasti porotců), Igor Henzely st., Luboš
Novotný, Jaroslav Kučera.
2. Komisi rozhodčích řeší hlasováním:
a) přestupky porotců proti Etickému kodexu porotců a SŘ
b) návrhy na úpravu legislativy kvalifikačního řádu a příslušných paragrafů SŘ souvisejících s oblastí porotců
3. Určení členové komise rozhodčích připravily Doškolovací semináře pro porotce ČSTS
1.9.2012

31.8.2013

30.8.2014

29.8.2015

DK Kroměříž s lektory Davide Gabusi, Sven Traut , Eva Bartuňková, Petr Odstrčil a Jana
Novotná.
Doplňkové akce proběhly v termínu 30.8.2012 až 2.9.2012.
V rámci Doškolovacího semináře proběhly semináře a individuální lekce NRT se zahraničními
lektory a školení funkcionářů.
SOU Třešť s lektory Asis Khadjeh-Nouri, Peter Stokkebroe, Eva Bartuňková, Petr Odstrčil.
Doplňkové akce proběhly v termínu 30.8.2013 až 1.9.2013.
V rámci Doškolovacího semináře proběhly semináře a individuální lekce NRT se zahraničními
lektory a školení funkcionářů.
Hotel Galant Mikulov s lektory Asis Khadjeh-Nouri, Peter Stokkebroe, Eva
Bartuňková, Petr Odstrčil a Leoš Siegel.
Doplňkové akce proběhly v termínu 29.8.2014 až 31.8.2014.
V rámci Doškolovacího semináře proběhly semináře a individuální lekce NRT se zahraničními
lektory a školení funkcionářů.
Dance Hall Praha s lektory Asis Khadjeh-Nouri, Holger Nitsche, Eva Bartuňková a Leoš Siegel.
Doplňkové akce proběhly v termínu 29.8.2015 až 30.8.2015.
V rámci Doškolovacího semináře proběhly semináře a individuální lekce NRT se zahraničními
lektory a školení funkcionářů.

4. Vedoucí oblasti porotců dále zpracovává:
evidenci udělování, obnovování licencí porotců ČSTS a Porot pro MČR a WDSF
praxi porotců na soutěžích v zahraničí
dopracovávání systému ČSTS
příprava a realizace dolosování porotců na MČR dle evidence Porot pro MČR a WDSF
Schválené návrhy na legislativní úpravy nejen z oblasti porotců.
Etický kodex porotců a zásady etiky v ČSTS, včetně jeho dodržování
období platnosti licence, obnovování a rozšiřování licence porotce ČSTS
úpravy startovného na soutěžích ČSTS
princip equality
nositelem třídy i partnerka, včetně řešení realizace v systému ČSTS
rozdělení dětských kategorií na STT a LAT a možnost účasti v kat. Jun-I
rozšíření definice „blízkého osobního vztahu“ u porotce
jmenování Poroty pro MČR v prosinci předcházejícího roku
losování Poroty pro MČR na kongresu ČSTS, Mistrovstvích a DS ČSTS
omezení Porot pro MČR věkem

Neschválené návrhy na legislativní úpravy nejen z oblasti porotců.
uznávání finálových umístění ze soutěží v zahraničí (SZTS)
příbuzenské vztahy kapitánů družstev k porotcům
částečné losování porot na soutěže TL a tř. A
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5. Ostatní - realizace losování Porot pro MČR
6. Doporučení pro další období
rozšíření Porot pro MČR o nové porotce ČSTS
zavedení pořizování videozáznamu z průběhu všech MČR
aktivní vyhodnocování práce porotců a dodržování Etického kodexu porotců a SŘ na tanečních
soutěžích. Případné zavedení rozborových seminářů pro porotce na soutěžích výběrového řízení.
častější uplatňování statutu „stínových porotců“ pro frekventanty studia pro porotce a trenéry

zpracoval: Radek Felcman, VOP
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Zpráva o činnosti vedoucího oblasti vzdělávání 2011 až 2015

Práce v oblasti vzdělávání byla navázána na předchozí aktivní činnost Evy Bartuňkové v rámci její funkce
vedoucího oblasti vzdělávání ČSTS v období 2007-listopad 2011.
2012
V lednu 2012 proběhl Kongres ČSTS na téma Tělo a duše tanečníka za účasti odborníků pro sportovní
diagnostiku, pilates a pohybovou průpravu. V roce 2012 proběhla kvalifikační studia pro porotce a trenéry III.
Třídy (Brno, Kroměříž), II třídy (Brno) a druhý rok trenérského studia KS I při FTVS Praha. V září ČSTS
zorganizovalo dotované dvoudenní soustředění reprezentace za účasti renomovaných zahraničních trenérů
Holgera Nitsche na LAT a Lasse Odegaarda STT. Soustředění bylo reprezentanty velice kladně vyhodnoceno a
VR se rozhodla během celého volebního období tyto akce plně podporovat. Koncem srpna se uskutečnil
doškolovací seminář v KD Kroměříž se skvělými přednáškami od Svena Trauta, Davide Gabusiho, Jany Novotné a
Petra Odstrčila. Akci doprovodilo soustředění pro členy NRT a SCM.
2013
V lednu 2013 proběhl Kongres ČSTS. Uskutečnil se v nových prostorách "Tančírny" Petra Čadka za účasti 94
členů ČSTS a dvou nečlenů. Hlavním lektorem byla Olga Basenková z Ruska, která potvrdila vysokou úroveň
svých pedagogických i odborných znalostí. Další vyučující byli členové lektorského sboru Marie Dvořáková, Petr
Bartuněk a Martin Odstrčil. Jednu lekci obstarali studenti I. třídy při FTVS. Podle ohlasů zúčastněných byly
přednášky zajímavé a velmi přínosné. Akce proběhla ve velmi přátelské atmosféře. Na konci srpna proběhl
Doškolovací seminář v Třešti, který připravili členové komise rozhodčích Radek Felcman a Jaroslav Kučera.
Lektory byli Asis Khadjeh-Nouri, Peter Stokkebroe, Petr Odstrčil a Eva Bartuňková. Kongres i Doškolovací
seminář doplnily doprovodné akce – soustředění SCM a národního týmu.
V roce 2013 byla vyhlášena kvalifikační studia pro trenéry a porotce II. a III. třídy. V Kroměříži se pro studium III.
třídy nepřihlásilo dostatek posluchačů a tudíž nebylo uskutečněno. V Brně se na studium III. třídy přihlásilo 15
uchazečů a na konci r. 2013 úspěšnou zkoušku dokončili čtyři posluchači. Taktéž v Brně vyhlášené studium II.
třídy proběhlo koncem června a z přihlášených 8 účastníků závěrečnou zkoušku k 31.12.2013 zvládli 3 účastníci.
V Praze bylo uskutečněno kvalifikační studium III. třídy během května a června 2013 a z 22 frekventantů
úspěšnou zkoušku splnilo 10.
Potenciální výstup Trenérského studia I. třídy při FTVS UK Praha z let 2010-2012 (v neprodlouženém termínu)
je18 absolventů.
V roce 2013 byla vydána skripta Zdeňka Landsfelda "Sportovní tanec 2" a zajištěna jejich distribuce.
2014
V lednu 2014 byl pod vedením VOV uspořádán Kongres ČSTS v TŠ Zita Mladá Boleslav. Přednášejícími byli:
PHDr. Jiří Čumpelík (správné držení těla, “body minding”), JUDr. Jiří Janák (člen Legislativní rady ČOV, téma:
Nový občanský zákoník), dále proběhly odborné semináře ve STT v podání lektorů Fabio Selmi a Raimonds
Pisevs. Ve večerní části pak byly vyhlášeny výsledky Taneční ligy 2013, výroční ceny Hvězdy, vycházející hvězdy
roku 2013.
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V roce 2014 byl zaznamenán vzrůstající zájem o vzdělávání - proběhla Kvalifikační studia pro trenéry a porotce
III. třídy v Kroměříži (12 studentů), Brno (12 studentů), v Praze (44 studentů), a bylo otevřeno dvouleté KS I při
UP Olomouc – přihlášeno 22 studentů.
Vzdělávací materiály: V rámci KS jsou postupně ve výuce zařazovány nové přístupy a techniky využívané
v novém systému hodnocení WDSF (New WDSF Technique Books).
Výkonná rada ČSTS navázala aktivní spolupráci s Unií profesionálních trenérů ČOV (kongresy a literatura).
2015
První víkend v roce 2015 se uskutečnil Kongres ČSTS 2015 již druhý rok v hezkých a přátelských prostorách TŠ
Zita Mladá Boleslav. Hlavní přednášející byli Marian Jelínek – mentální koučink, a Natasha Ambroz – nový
systém hodnocení. 2.X. Přednášku Mariana Jelínka poskytla zdarma Unie profesionálních trenérů ČOV v rámci
svého programu vzdělávání pro členy UPT.
Doškolovací seminář lektoři: Holger Nitsche (muzikalita lat), Asis Kadjeh Nouri (stt) se uskutčnil v TŠ Maestro
Praha koncem srpna včetně doprovodného programu pro členy NRT a SCM.
Přijati do lektorského sboru Jindřich Činčura: a Martin Dvořák. Martin Dvořák vyjádřil zájem natočit katalog
figur na DVD, prezidium doporučilo vytvořit oponenturu při výrobě, pokud to má být oficiální materiál ČSTS.

Kvalifikační studia – ukončen 1. ročník na UP Olomouc. Vypsány a uskutečněny KS III. a II. Třídy v Brně a Praze.

Vzdělávací materiály: Od Slovenského svazu tanečního sportu byla zakoupena autorská DVD obsahující nové
techniky latinsko-amerických a standardních tanců dle „New Technique Books WDSF“.
Bylo vypsáno výběrové řízení na Kongres 2016 a VR jednohlasně vybrala pořadatele TK Trend Ostrava.
Vyhlášení taneční ligy 2015 proběhne opět v prostorách KD Kroměříž v prosinci 2015.

Doporučení pro další období







Využití stínové poroty z řad studentů KS I
Pružná aplikace metodik vzhledem k vývoji vzdělávání ve WDSF a ČOV
Intenzivnější začlenění nových hodnotících metod WDSF do systému vzdělávání
Spolupráce s Akademií WDSF, Unií profesionálních trenérů ČOV
Užší zapojení našich expertů do vzdělávacího systému WDSF: kongresy, certifikáty
Širší využití možností v rámci Unie profesionálních trenérů ČOV – vzdělávání, využití kapacit z oblasti
ostatních sportů a vydaných knih a výukových materiálů

zpracoval: Jaroslav Langmaier, VOV ČSTS
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Dozorčí rada Českého svazu tanečního sportu

Závěrečná zpráva za volební období 2011 – 2015
Dozorčí rada pracovala ve složení
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. (předseda), Ing. Petra Tirpák Kostovčíková, Ing. Jan Taraba

DR ČSTS provedla každý kalendářní rok kontrolu hospodaření. V první polovině
volebního období došlo v ČSTS ke změně fungování a místa působení sekretariátu ČSTS,
které však i vzhledem k přesunu z Litoměřic do Prahy nevedlo k extrémnímu zvýšení
prostředků na fungování svazu.
Ukončením činnosti Sazky a.s. a následnou celkovou změnou financování sportovní
činnosti v České republice došlo k navýšení většího množství finančních prostředků také pro
ČSTS. Tyto prostředky byly společně s dalšími získanými granty využívány zejména na
edukační a tréninkové aktivity mládeže.
Ačkoliv během volebního období 2011-2015 došlo k nárůstu disponibilních finančních
zdrojů ČSTS, stále neexistuje ani závazný, ani strategický dokument dlouhodobého rozvoje a
cílů tanečního svazu, na což DR ČSTS opakovaně upozorňovala. Samotná kontrola účelového
vynakládání prostředků na činnost svazu je tak do jisté míry problematická, neboť právě
„účelnost“ je obtížné bez strategických dokumentů definovat.
DR ČSTS dále ve svých nálezech poukazovala na nesoulad mezi rozhodnutími
prezídia ČSTS ohledně úpravy legislativy a zapracováním těchto změn do jednotlivých
dokumentů svazu. Po nálezu DR ČSTS byla vždy sjednána náprava.
V roce 2014 a 2015 DR ČSTS také několikrát řešila problematiku fungování svazu a
prezídia ČSTS ve vztahu k některým divizím, případně odvolání jednotlivců ohledně
rozhodnutí prezídia ČSTS. V případě, že by počet a závažnost těchto sporů měly dále
narůstat, je možné pro následující volební období doporučit finanční ohodnocení práce členů
nových kontrolních orgánů.
Veškeré zápisy z jednání DR ČSTS za celé volební období 2011 – 2015 jsou k dispozici na
portálu www.csts.cz
Praha 11. listopadu 2015
Za DR ČSTS:
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Ing. Petra Tirpák Kostovčíková, Ing. Jan Taraba

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
předseda DR ČSTS
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Zpráva o činnosti Disciplinární a smírčí komise ČSTS za období 2011-2014
Za své funkční období od podzimu 2011 až do současnosti řešila Disciplinární a smírčí
komise ve složení předsedy DaSK Karla Maršálka a 2 členů Mgr.Lindy Henzélyové a Dany
Machátové celkem 11 případů porušení Disciplinárního řádu ČSTS.
V roce 2011 a 2012 řešila Disciplinární a smírčí komise následující porušení Disciplinárního
řádu:

Rudolf Janoud – „Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích v Ostravě
konané dne 21.1.2012“ nedodržel zásadu odstupu od ostatních porotců vyplývající z Kodexu
porotce a vedl během hodnocení ukázkové rumby vzájemný rozhovor s porotcem Radkem
Ostrůvkou, což bylo zaznamenáno v televizním přenosu. Panu Janoudovi uložen zákaz
výkonu funkce porotce na dobu 3 měsíců s tím, že se tento trest byl podmíněně odložen na
zkušební dobu 1 roku
Radek Ostrůvka - Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích v Ostravě
konané dne 21.1.2012“ nedodržel zásadu odstupu od ostatních porotců vyplývající z Kodexu
porotce a vedl během hodnocení ukázkové rumby vzájemný rozhovor s porotcem Rudolfem
Janoudem, což bylo zaznamenáno v televizním přenosu. Panu Ostrůvkovi byl uložen zákaz
výkonu funkce porotce na dobu 3 měsíců s tím, že se tento trest byl podmíněně odložen na
zkušební dobu 1 roku
Ing. Zdeněk Lansfeld - na soutěži Brno Open 2012 – WDSF IO STT, konané dne 25.3.2012
v opravném kole udělil ve všech tancích kříž pro postup do dalšího kola páru Kočí –Kočová,
který však v daném kole vůbec nenastoupil a netancoval, neboť se řádně omluvil a ze soutěže
odstoupil, a tudíž mu mělo být uděleno nejhorší hodnocení. Panu Lansfeldovi byl uložen trest
zákazu výkonu funkce porotce na dobu 2 měsíců.
V roce 2013 řešila Disciplinární a smírčí komise následující porušení Disciplinárního řádu:
Jiří Kopečný - na Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích , konaného dne 23.2.2013
neadekvátně a neodůvodnitelně hodnotil pár Marek Dědík – Libuše Chytková. Disciplinární
řízení bylo vůči panu Kopečnému zastaveno.
Marcel Němeček - se dne 9.3.2013 bez omluvy nedostavil jako nominovaný porotce na
Mistrovství České republiky v 10 tancích v Brně, přičemž nominaci písemně potvrdil. Panu
Němečkovi byl uložen trest zákaz výkonu funkce porotce na dobu šesti měsíců.
V roce 2014 řešila Disciplinární a smírčí komise následující porušení Disciplinárního řádu:
Vladimír Hána – „Podzimní cena KST Příbram 2013“ konaná 28. 10. 2013, za kombinaci
funkce vedoucího soutěže s funkcí porotce. Panu Hánovi DaSK udělila důtku.
Eliška Voigtová – „„Podzimní cena KST Příbram 2013“ konaná 28. 10. 2013, která ve funkci
odborného dozoru umožnila kombinovat funkci vedoucího soutěže s funkcí porotce u pana
Vladimíra Hány a pana Pavla Horáka a funkci sčitatele s funkcí vedoucího soutěže u pana
Romana Horáka, nepožádala vedoucího soutěže o sjednání nápravy a neinformovala o těchto
skutečnostech ve zprávě odborného dozoru. Paní Voigtové DaSK udělila zákaz výkonu
funkce odborného dozoru a vedoucího soutěže na dobu 3 měsíců.
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Pavel Horák – „Podzimní cena KST Příbram 2013“ konaná 28. 10. 2013, za kombinaci
funkce vedoucího soutěže s funkcí porotce. Panu Horákovi byl udělen zákaz výkonu funkce
odborného dozoru a vedoucího soutěže na dobu 3 měsíců. Pan Pavel Horák se proti tomuto
rozhodnutí DaSK odvolal k Prezidiu ČSTS, které korespondenčním hlasováním 7. 5. 2014
rozhodnutí DaSK ze dne 19. 3. 2014 schválilo.
František Mochán – neprovedl po dobu tří měsíců archivaci všech dokumentů vzniklých
v průběhu soutěže „Podzimní cena KST Příbram 2013“ konané 28. 10. 2013, jejímž byl
organizátorem a dále tyto dokumenty nepředal na výzvu ČSTS na sekretariát ČSTS. Panu
Mochánovi DaSK udělila důtku.
Tyto případy byly v r. 2014 uzavřeny.
V listopadu 2014 zahájila DaSK disciplinární řízení opět s panem Pavlem Horákem a to
v souvislosti se soutěží “Grand Prix Ústí nad Labem – 24. ročník, Ústecký pohár 45. ročník“
konané 27. 9. 2014, kde v protokolech ze soutěže uvedl sebe jako vedoucího soutěže
v kategoriích Děti II D a TL Seniorů STT a jako hlavního sčitatele pouze v kategoriích TLD
STT a LAT, přičemž na uvedené soutěži působil ve všech kategoriích pouze jako hlavní
sčitatel, což bylo uvedeno i v propozicích soutěže a funkci vedoucího soutěže vůbec
nevykonával. Toto disciplinární řízení bylo zahájeno v návaznosti na oznámení vedoucího
soutěžní oblasti a PD ČSTS pana Mgr. Luboše Novotného, že úmyslně došlo k ovlivnění
podmínek Kvalifikačního řádu panem Pavlem Horákem.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o druhé provinění stejného rázu, za něž byl již v r. 2014
jednou potrestán, rozhodla DaSK o uložení zákazu výkonu funkce sčitatele, odborného
dozoru a vedoucího soutěže na dobu jednoho roku.
Pan Pavel Horák se proti tomuto rozhodnutí DaSK odvolal k Prezidiu ČSTS. Prezidium ČSTS
akceptovalo stanovisko DaSK a vyjádření DR a zamítlo odvolání pana Pavla Horáka.
DaSK se ve spolupráci s vedoucím soutěžní komise Mgr. Lubošem Novotným zabývala
podnětem na přezkoumání stížností paní Ivany Brückové na průběh soutěže „TLJM
v Neratovicích“ konané dne 19. 10. 2014. Uvedená stížnost se týká nekompetentnosti
sčitatelského týmu vedeném Pavlem Horákem, jejímž důsledkem byla zejména ztížená práce
porotců i vedoucího soutěže, neustálé zdržování soutěže, diskuse i hlasité reakce diváků a
samozřejmě oprávněná kritika práce sčitatelů ze strany doprovázejících rodičů tanečníků. Je
třeba konstatovat, že obdobné problémy se u tohoto týmu sčitatelů v posledních létech
neustále opakují na každé soutěži.
S ohledem na předchozí uvedené skutečnosti se DaSK domnívá, že zahajovat nové
disciplinární řízení je vzhledem k již předchozímu uloženému trestu (zákaz výkonu funkce
sčitatele, odborného dozoru a vedoucího soutěže) na dobu jednoho roku nadbytečné a trest
uložený předešlým rozhodnutím považuje za dostačující.
Karel M a r š á l e k
předseda disciplinární a smírčí komice ČSTS
V Benešově dne 12.11 2015
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