Společnéprohlášení volebních dmů Evy Bartuňkové a Leoše Siegela

a příznivci tanečníhosportu,
Váženíčlenové
V zájmu co nejrych|ejší stabilizace vzn!klého stavu ČSlS proběh|a intenzivníjednání zástupcŮ

obou volebních týmů, kde byly dohodnuty podmínky vytvořeníspolečnékandidátky.

oba kandidáti na prezidentský post, Eva Bartuňková a Leoš Siegel, s podporou svých týmŮ se
dohodli na staženísvékandidatury a tímto tedy své kandidátky stahují.

obě strany se dohodly na respektování zrušenímimořádné Výročníkonference, která byla
původně svolána na ].3.

2.larc,

Delegáti zvolení na valných hromadách divizí se sejdou na mimořádné Výročníkonferenci,
kterou navrhujeme na termín 7,4,2016 v Praze.
Na mimořádnou VÝročníkonferenci postaví oba volebnítYmy společnou volební kandidátku
na členy Výkonné rady, kde budou mít obě strany rovné zastoupení. Vzniklá Výkonná rada
bude mít za úkol stabilizovat celou situaci a zabezpeČit chod svazu a přip;"avit ho na nové
volby, které dle dohody proběhnou do 30. 4. 2017.

Vzhiedem k biížícímu
se konci mandátu Výkonné rady budou řízením ČSrS po vzájemne
dohodě a jejich souhlasu do mimořádné Výročníkonference pověřeni zmocněnci Eva
Bartuňková a Leoš Siegel. Na kandidáta na prezidenta bude navržen Petr Odstrčil, dlouholetý
prezident a čestný člen ČStS,
Scučasně se společnou kandidátkou na člen,y Vý,konné i"ad,y, a prezidenta ČSrS bude
přediožen společný návrh na změnu vnitřních předpisů ČStS upravujícívýŠeuveriený postup,
Budeme usilovat, aby se v roce 2017 uskutečnily nové volby delegátů na volební Výroční
konferenciv roce 2017 na nových valných hromadách divizí.

Bude zanalyzována vhodnost nově přijatého modelu devítičlennéVýkonné rady ČSTS,
porovnány výhody a nevýhody původního divizního systému s novým modelem v kontextu
rizik, kter,é vyplynuiy v krizové situaci, ve které se oeitio ČStS na přelomu roku 2015 a 2O16,
a pro dalšíobdobínavržen systém vyplývajícíz této analýzy,
Bude aktivována funkce generálního sekretáře pro zajištění kontinuity činnosti svazu.

Jsme rádi, že se našel komprornis, oprošťujeme se od hodnocení vítězůa por"ažených,
odrážímese ode dna, čeká nás všechny spousta práce.

V Praze dne 11,2,2016

V Praze dne L1,,2.Za16

lng. Eva Bartuňková

lng. Leoš Siegel
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