Eva Bartuňková – kandidát na funkci prezidenta ČSTS
 prezident ČSTS
 člen Komise neolympijských sportů ČOV
 člen Českého klubu sportovních svazů, organizací
a institucí
 člen Unie profesionálních trenérů ČOV
 člen pracovní skupiny WDSF Vision 2020
 předseda Equality Commission WDSF
 generální sekretář DanceSport Europe

Aktivní taneční kariéra:
3x mistryně světa a 6x vicemistryně světa IDSF Senior Latin s manželem Petrem
Bartuňkem
Finalista a několikanásobný semifinalista MČR LAT
Třída A ve STT s návrhy do třídy M
Vzdělání:
Ing ekonomie VŠE
rekvalifikační kurz Public Relations
trenérská škola FTVS UK Praha – trenér I. třídy
WDSF licence porotce tř. A
General knowledge test WDSF
Různé:
zakladatel taneční školy a Tanečního klubu TK Maestro
vedoucí oblasti vzdělávání ČSTS 2007-2011
garant trenérské školy FTVS UK Praha v letech 2008-2012
porotce Stardance 2006 a 2012

Vážení přátelé tanečního sportu,
přicházím s netradiční kandidaturou, kterou jsem se rozhodla podat po mnoha jednáních se zástupci
ČSTS v rozličných funkcích, z rozličných regionů, ale i se samotnými tanečními páry, s předsedy klubů,
se zástupci ČOV, MŠMT a také zástupci spřízněných tanečních svazů, jako pojistku k ne zcela
jednoznačnému sdílení názorů o vývoji ČSTS a k ne zcela jasnému výkladu legislativy v souvislosti
s novými Stanovami a dosud platnými dokumenty vč. Volebního řádu.
Můj krok bude pravděpodobně hodnocen rozporuplně a možná nejistě, na co vlastně cílím, proč to
dělám. Na základě nejrůznějších konfrontací s realitou jsem se v první fázi rozhodla dále
nekandidovat na funkci prezidenta ČSTS. Díky vývoji ČSTS za posledních cca 10 měsíců, kdy Výkonná
rada řešila více sporů než praktických záležitostí, čelila různým nařknutím, jsem se musela pozastavit
nad smyslem celého svého počínání. Opravdu dělám to, co lidí ocení, co mě těší a co ČSTS někam
posouvá? Vidím ty věci stále střízlivě a z nadhledu? Nebo snad z přílišného nadhledu, kdy už mým
vizím naši členové přestávají rozumět? Naopak proč se ode mě vzdaluje filosofie různě
zainteresovaných skupin? Všichni jsme v našem malém oboru nějak propojeni a svázáni, ale měli
bychom se za každou cenu najít vhodný balanc pro sebe i pro náš sport. Celospolečenské nálady jsou
poměrně negativní, to vnímáme v každodenním životě. Hlasy některých z vás jsou však poměrně
výrazné, a proto nakonec přicházím s tímto prohlášením prostřednictvím kandidatury, která mi
umožňuje s vámi moje pocity sdílet.
Ne vše se za uplynulé volební období v ČSTS možná povedlo, přesto jsem přesvědčená, že prožíváme
období progrese, období, které se otevřelo směrem ke sportovcům, které nám díky grantové
úspěšnosti přineslo několikanásobně vyšší rozpočet, než tomu bylo dříve, přineslo nám kredibilitu ve
vztahu ke sportovnímu prostředí, ve vztahu k médiím i společnosti jako takové. Díky darům z loterií a
posunu ve vnímání celospolečenské role sportu ze strany ČOV a MŠMT jsme i my začali více myslet na
základnu dětí a mládeže v rámci projektu Tance pro všechny. Toto vnímám i jako svoje osobní
poselství, protože oblast širokého rozvoje tanečního sportu do všech úrovní, a případné rozšíření
tanečních disciplín z nás do budoucna může udělat ještě významnější sportovní organizaci.
Samozřejmě bychom si všichni přáli vychovávat mezinárodní hvězdy a zvyšovat tak prestiž České
republiky. To je pravá třešnička na dortu sportovní organizace.
Aniž se chci stavět do role chytrého a lepšího než jsem, mojí filosofií jsou výsledky podložené prací.
Moje téměř čtyřleté působení v pozici prezidentky ČSTS mně otevřelo další obzory a příležitosti, kdy
jsem na základě své práce byla postupně zvolena do pozic uvedených výše. Velice si toho vážím, ale
je také nasnadě, že moje pracovní vytížení se stalo poměrně vyčerpávající.
Nejsem duší politik ani lobbista. Netroufám si hodnotit, zda je můj přístup ten nejvýhodnější pro chod
a vývoj sportovní organizace. Máme mezi sebou výrazné osobnosti, které náš sport jsou beze sporu
schopny posunout jiným směrem. Na druhé straně slyším hlasy, které by rády uchovaly stav
současného vývoje. Je nyní na zvážení vás všech, jakým směrem se budeme ubírat. Je to o nás
samotných, nikoliv o systému a nových stanovách.
Velice ráda popřeji současnému hnutí hodně štěstí. V této fázi vám nemohu představit tým lidí, ale
řada z osobností tanečního sportu je mé filosofii a strategii nakloněna, a v případě mého zvolení tým
na místě představím. Možná neoslovím nadpoloviční většinu, nechci ani tvořit revoluční nálady, ale
chci dát naději těm, kteří vývoj vidí jinýma očima, aby se mohli při volbách vyjádřit.
Na závěr bych moc ráda poděkovala svým současným spolupracovníkům, výkonné radě, bývalému
prezidiu, dozorčí radě, všem pracovním komisím, a hlavně našim sportovcům. Činnost ČSTS je o nich,
a je na nás všech, abychom pro ně vytvořili co nejlepší podmínky. A pak je úplně jedno, kdo za
hnutím bude stát.
Těším se na setkání 17. 11. 2015.
Eva Bartuňková

