Eva Bartuňková – kandidát na funkci prezidenta ČSTS
představuje strategii a tým kandidátů do Výkonné rady ČSTS
„Tanečníci tanečníkům“
Náš přístup:
 Děláme to, co děláme rádi.
 Mluví za nás činy a zkušenosti.
 Myslíme jako tým.
 Myslíme srdcem.
 Pokračujeme jako tým.
V našem týmu je větší koncentrace lidí, kteří toho dokázali hodně především v klubové
činnosti a výchově reprezentantů. V řadách týmu jsou zkušení funkcionáři ČSTS
s dlouholetou praxí, úspěšní podnikatelé, a také pořadatelé klubových, regionálních,
národních i mezinárodních soutěží.
Priority činnosti svazu z našeho úhlu pohledu:
 Podstatou činnosti, která nás spojuje = tanec na všech výkonnostních úrovních
 Další činnosti z hlavní činnosti vyplývající: organizace tanečního sportu a soutěží
v tanečním sportu
 Starost o členskou základnu a její rozvoj
 Péče o reprezentaci
 Vzdělávací systém (pro páry, trenéry, porotce a funkcionáře v návaznosti na WDSF)
 Budování vnějších vztahů: ČOV, WDSF, MŠMT
Naše cíle, strategie a projekty:
Chceme pokračovat v tom, co načalo současné vedení ČSTS.
Cíle - obecně:
 Široký zájem o taneční sport
 Úspěšná reprezentace
 Pozice ve sportovním prostředí
 Příjemné – výjimečné – specifické prostředí soutěží
 Zajištění podmínek pro činnost klubů
 Vytváření podmínek pro rozvoj tanečního sportu v klubech a regionech
 Fair play
Konkrétní kroky:
 Přenastavit a zvýšit podporu reprezentace
více diversifikovat podporu reprezentace v závislosti na pozici v NRT
 Zlepšit komunikaci s členy
 Způsob odhlašování párů ze soutěží – nastavit restrikce pro odhlášené páry (využít
zkušeností WDSF a sousedních států – SR)
 Ve výběrových řízeních na organizaci soutěží důsledněji aplikovat hodnocení
předchozích uspořádaných soutěží
 U ligových soutěží zavést minimálně částečnou nominaci porotců určenou losem.
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Nadále maximálně podporovat organizaci WDSF soutěží na území ČR, snížit však
finanční krytí za soutěže WDSF v ČR ze strany ČSTS ve prospěch podpory národní
reprezentace. (v roce 2015 krytí činilo 1.200.000 Kč + účelově alokovaných 500 000
Kč)
 Posilovat roli ČSTS ve WDSF a ČOV
 Posilovat vztahy s dalšími tanečními svazy a organizacemi
- Prioritně pokračovat v budování vztahů s ČSAR a ČUS
 Rozšiřovat potenciál oboru uvnitř svazu
Tanec pro všechny – rozvíjet další možnosti tanečních aktivit v klubech, regionech
- Cíl: přivést do našeho systému větší členskou základnu
- Podpořit regiony
- Nabídnout program pro tuto základnu – nové disciplíny
- Motivovat širší základnu aby u tanečního sportu zůstala
- Inspirovat k přechodu k soutěžní párové činnosti
Projekty pro náborovou činnost a popularizaci tanečního sportu: Tanec do škol
Oslovit další „klientelu“: TS - Teacher-Student (PRO-AM), Univerzitní sport
Projekty – akce:
Významné akce - mimo soutěží rozvíjet projekty, které zviditelní ČSTS a taneční sport
pro široké masy – aktivní účast ČSTS v rámci Olympijského parku RIO 2016 a dalších
olympijských center
Rezervy – činnosti k dotažení:
- Informační systém ČSTS
- Web (profil páru)
- Využití on-line účetnictví
- Zdravotní prohlídky a zdravotní zabezpečení soutěží

Eva Bartuňková - kandidát na prezidenta








prezident ČSTS (2011 – 2016)
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 (2001) a tanečního klubu TK Maestro
(2002); vedoucí oblasti vzdělávání ČSTS 2007-2011; garant trenérské školy FTVS UK Praha
v letech 2008-2012; porotce Stardance 2006 a 2012
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 Viceprezidenti
Luboš Novotný
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“.
Náplň hlavní činnosti v týmu: sportovní ředitel

Radek Felcman
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.
Náplň hlavní činnosti v týmu: viceprezident pro ekonomiku (finanční ředitel)

Václav Kosmák
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.
Náplň hlavní činnosti v týmu: viceprezident pro odbornou činnost (vzdělávání)



Výkonná rada (řazeno abecedně dle příjmení)

Martin Dvořák
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.“
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Rostislav Filgas
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
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
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
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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