Doplnění ke kandidatuře na prezidenta ČSTS, Evy Bartuňkové
Prezentace týmu: kandidáti na funkci viceprezidentů a do výkonné rady ČSTS

Úvod

Vážení členové ČSTS, vážení delegáti Výroční konference,
nedávno, na Mimořádném valném shromáždění ČSTS byly schváleny nové stanovy, nikoliv však
související dokumenty, tj. mj. volební a jednací řád. V současné době platí stále ty původní, které ovšem
nejsou ve všech bodech v souladu se současně již účinnými stanovami. Původní volební řád řešil volbu
dvojice prezidenta a viceprezidenta. Takováto dvojice již podle nových stanov neexistuje, a tak
z původní sestavy, kterou řeší platný volební řád, zbyl jen prezident. Vzhledem k nejednotnosti
a nejednoznačnému výkladu nyní platných, a těch teprve navrhovaných dokumentů, je i samotný
proces předložení kanditátek na prezidenta a další pozice sám o sobě nejednoznačný.
Kandidát na funkci prezidenta, Leoš Siegel, postupoval v rámci programového prohlášení nad rámec,
který stanovuje a řeší stávající volební řád, a představil v prohlášení rovněž i kandidáty na
viceprezidenty a členy výkonné rady. Využívám tedy nyní stejné příležitosti, abych doplnila své
programové prohlášení, a představila vám tým, který je připraven v případě mého zvolení aktivně
spolupracovat na rozvíjení tanečního sportu a vazeb s naším sportem spjatých na domácí i mezinárodní
úrovni. Je to tak vůči voličům jistě čitelnější, a pro volby mají tímto oba kandidáti rovné výchozí
podmínky.
Tým, který vám představuji je apolitický, odborně vybavený, složený z našich úspěšných bývalých či
současných reprezentantů, dlouholetých funkcionářů, vedoucích klubů, trenérů a mezinárodně
uznávaných manažerů. „Tanečníci tanečníkům“ je prioritním heslem týmu. Neznamená to nic víc ani
nic méně, než že máme na paměti, pro koho tento svaz vedeme a rozvíjíme.
Děkuji předem všem, kteří v náš tým při volbách vloží svoji důvěru.

Eva Bartuňková
Příloha:
Kandidátka na viceprezidenty
Kandidátka na členy výkonné rady
Souhlasy s kandidaturou
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Prezident
Eva Bartuňková – kandidát na prezidenta
Prezentace a programové prohlášení – viz web csts

Viceprezidenti (řazeno dle pořadí pozic ve Stanovách)
Luboš Novotný - kandidát na viceprezidenta pro sport
Pedagogické vzdělání, vynikající sportovec, několikanásobný mistr ČR ve standardních tancích, mistr
ČR 10T, semifinalista MČR LAT; dlouholetý funkcionář – téměř 20 let ve vedení ČSTS v různých
oblastech: vedoucí oblastí vzdělávání, trenérů, porotců, profesionálů, vedoucí soutěžní oblasti; trenér
I. třídy, mezinárodně uznávaný trenér, lektor ČSTS; top porotce, porotce WDSF s praxí nejvyšších
soutěží ME, MS, GrandSlam.
„Rád bych pracoval pro svaz, jehož prioritou bude kvalitní taneční sport a profesionální servis pro
sportovce“.

Radek Felcman - kandidát na viceprezidenta pro ekonomiku
Od roku 1984 členem ČSTS. Tanečník mezinárodní třídy ve standardních i latinskoamerických tancích;
1986 zakladatel a statutární zástupce TK Fortuna Zlín; od r. 1991 pořadatel titulárních soutěží ČSTS.
Držitel licence trenéra a porotce I.třídy. Od roku 2001 člen Prezidia ČSTS od 2003 člen Výkonné rady
ČSTS.
Vize: ČSTS by měla ještě více podporovat rozvoj dětského a juniorského tancování.
Zastává osobní a rovný přístup ke všem jako trenér i porotce, ale také jako zástupce ČSTS.

Václav Kosmák - kandidát na viceprezidenta pro odbornou činnost
Spoluzakládající člen ČSTS, vicemistr ČR v LAT, pravidelný finalista Mistrovství ČSSR ve STT a LAT,
mnoholetý funkcionář ČSTS a bývalý prezident Českého svazu akrobatického rock and rollu
v posledním funkčním období předseda představenstva divize 11 – Jihomoravská; ústřední (top)
porotce od roku 1981, porotce WDSF, trenér I. třídy, choreograf, majitel tanečního studia Morava,
spoluorganizátor projektu Tanec pro všechny ČSTS.
Vize: Podpora rozvoje tanečního sportu v ČR se zaměřením na reprezentaci, rozvíjet podmínky pro
další vzdělávání porotců I. třídy a MČR, přizpůsobení vzdělávání novým pravidlům WDSF. Podporovat
rozvoj projektu Tanec pro všechny.

Výkonná rada – viz strana 3
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Výkonná rada (řazeno abecedně dle příjmení)
Martin Dvořák – kandidát do výkonné rady
Ing. Martin Dvořák - Mnohonásobný mistr ČR v tanečním sportu a mnohonásobný finalista
Mistrovství světa a Evropy. Dlouholetý reprezentant ČSTS na té nejvyšší světové úrovni. Trenér
1. třídy, člen lektorského sboru. Zakladatel a předseda Komise sportovců a člen prezidia ČSTS
v období 2011-2015. Člen Pražské divize.
„Při zvolení do Výkonné rady se budu snažit udržet kontakt Výkonné rady s řadovými členy svazu
a bojovat za stejná práva všech členů svazu.“

Rostislav Filgas – kandidát do výkonné rady ČSTS
Druhý vicemistr MČR ve standardních tancích v kategorii dospělých a několikanásobný Mistr ČR
a finalista MS v kategorii Senior Standard.
Dlouholetý předseda Pražské divize ČSTS a člen prezidia ČSTS, porotce WDSF, spoluzakladatel
a mnoholetý spoluorganizátor mezinárodní soutěže Prague Open.
„Jako člen Výkonné rady jsem připraven převzít takové úkoly, kde budu schopen využít mých
dlouholetých manažerských a organizačních zkušenosti.“

Jan Kroupa – kandidát do výkonné rady ČSTS
Od roku 2003 předseda Pardubické divize a člen prezídia ČSTS.
„Jako člen Výkonné rady nebudu hájit své osobní zájmy, ani zájmy pořadatelů soutěží, ale jako dosud
budu podporovat zdravý rozum a kroky vedoucí k rozvoji tanečního sportu.“

Jaroslav Kučera – kandidát do výkonné rady ČSTS
Několikanásobný vicemistr ČR v latinsko-amerických tancích, finalista MČR v 10ti tancích,
mnohonásobný reprezentant ČR, v současnosti trenér 1. třídy a porotce WDSF třídy A s bohatými
mezinárodními zkušenostmi, několik let spoluorganizátor Prague Open a dalších mezinárodních
soutěží v ČR.
Vize: podpora rozvoje tance v regionech, rozvoj mezinárodních vztahů

Dušan Stareček – kandidát do výkonné rady ČSTS
V minulosti člen prezidia ČSTS a předseda Zlínské divize ČSTS, v současné době pracuje v soutěžní
komisi ČSTS, zvláště v přípravě podkladů pro nominace na titulární soutěže apod. Aktivně se podílí na
organizaci soustředění střediska Sportovního centra mládeže ČSTS.
V devadesátých letech tanečník mezinárodní třídy. V současné době vedoucí a hlavní trenér TK
GRADACE Kroměříž, jednoho z nejúspěšnějších tanečních klubů posledních let v ČR, kde se práce
zaměřuje především na kategorie junior a mládež.
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