Leoš Siegel – kandidát na Prezidenta ČSTS
Vážení členové,
dovolte mi, abych Vám představil svoji kandidaturu na pozici Prezidenta ČSTS.
Vzhledem k tomu, že díky změně stanov došlo ke změně organizační struktury i rozdělení pravomocí, čeká nás v budoucnu
mnoho změn, které s tím souvisejí. Je velkou výzvou pro nové vedení, aby tuto roli zvládlo tak, aby výsledný efekt byl pozitivní
pro všechny. K tomu, aby tohoto bylo možné dosáhnout, bude nutné zaměřit se na několik klíčových oblastí.
Finance: Za minulé období se podařilo získávat významné finanční prostředky ze státního rozpočtu i loterií a je nutné v tomto
trendu pokračovat získáváním dalších grantů a také hledáním dalších partnerů.
Reprezentace: Chtěl bych i nadále udržet trend neustálého navyšování rozpočtu pro reprezentanty, ale zároveň je nutné, aby
takto investované peníze přinášely větší efekt (více dobrých výsledků) než doposud.
Organizační zajištění svazu: větší profesionalizace řešení agend svazu – zřízení pozice Generálního sekretáře, který bude
zodpovídat za chod sekretariátu a jeho agendy.
Soutěžní systém: pokračovat v podpoře významných sportovních akcí a zároveň připravit změny některých domácích soutěží pro
jejich zatraktivnění pro případné partnery svazu.
Komunikace a marketing: Neustále budování vztahů s WDSF a národními sportovními federacemi. Využívání moderních
komunikačních kanálů pro kontakt s členskou základnou i širokou veřejností. Pokračovat ve spolupráci s televizními společnostmi
u významných akcí pro propagaci tanečního sportu a potenciálních partnerů.
K tomu všemu bude potřeba sestavit tým lidí, kteří na těchto věcech budou pracovat. Na základě jednání s konkrétními osobami
Vám představuji kandidáty na pozice ve vedení svazu, kteří mi potvrdili zájem o to, abych je do funkcí navrhl. Jedná se o osoby se
zkušenostmi jak sportovními, tak organizačními. V navržené sestavě je zastoupeno pět největších divizí i sportovci, navíc složení
respektuje i regionální zastoupení pro Čechy a Moravu. Doufám, že v případě mého zvolení budou i tito lidé schváleni do
navržených funkcí.
Leoš Siegel – Prezident ČSTS
Působím dlouhodobě ve vedení svazu ať už jako člen prezidia při výkonu funkce předsedy divize, posléze jako člen výkonné rady
na pozici Vedoucího soutěžní oblasti a v posledním funkčním období na pozici Viceprezidenta ČSTS.
Radek Felcman – Viceprezident ČSTS
Působil dlouhodobě jako člen výkonné rady ČSTS i jako člen prezidia ČSTS, kdy zastupoval jako předseda představenstva divize
Zlínskou divizi ČSTS.
Luboš Novotný – Viceprezident ČSTS
Dlouhodobě činný ve výkonné radě ČSTS a zároveň mezinárodně uznávaný porotce a trenér. V posledním funkčním období měl
kompetenci i záležitosti Profesionálů a kontakty s Profesionální divizí WDSF.
Pavel Tejc – Viceprezident ČSTS
Zkušený manažer a organizátor významných národních i nadnárodních soutěží v tanečním sportu.
František Dávidek – člen výkonné rady
Předseda představenstva Moravskoslezské divize. Dlouholetý organizátor uznávané soutěže Czech Dance Open v Ostravě.
Martin Dvořák – člen výkonné rady
Úspěšný reprezentant, aktivní sportovec – profesionál. V současné době je i předsedou Komise sportovců ČSTS.
Pavel Kojetín – člen výkonné rady
Dlouhodobě působí na pozici předsedy Středočeské divize ČSTS a díky svým bohatým zkušenostem i v Soutěžní komisi.
Martin Odstrčil – člen výkonné rady
Předseda Jihomoravské divize, uznávaný porotce a trenér v národním i mezinárodním měřítku.
Jiří Ševčík – člen výkonné rady
Dlouhodobě působí ve vedení ČSTS, v současnosti jako předseda Pražské divize ČSTS.
V Brně dne 8.10.2015
Leoš Siegel

