Rozhovor s prezidentem ČSTS o prvních krocích po zvolení do funkce
Reportér (R): Petře, úřadujete ve funkci prezidenta ČSTS něco málo přes 100 dnů.
Jaký byl návrat do čela po 5 letech?
Petr Odstrčil (PO): Na úvod musím říci, že se prostředí i společnost od dob, kdy
jsme s Petrem Barnatem st. končili naše působení ve vedení svazu, rapidně
změnily. Myslím tím nejen naše národní prostředí, ale celý svět tanečního
sportu. Nejsem si jist, že jsme na tyto změny dokázali adekvátně reagovat.
R: Kde vidíte největší rozdíl a kde jsme podle vás nedokázali adekvátně reagovat?
PO: Říká se, že peníze jsou až na prvním místě, takže začnu u nich a diskusi
o kvalitativním srovnání s mezinárodní úrovní našeho tancování bych raději
nechal na jindy. Ve financování sportu v naší zemi došlo k obrovským změnám,
které přinesly podstatné zvýšení prostředků pro všechny sporty. Projevilo se
to i v našem sportu a podpora naší činnosti ze strany státu několikanásobně
stoupla. Zvýšená podpora se ale neprojevila na kvalitě našeho tancování a ani
na růstu členské základny. Přitom to jsou základní atributy, od kterých se bude
odvíjet státní podpora v příštích letech. Trochu mi to připomíná čerpání peněz
z dotací EU. Peníze by byly, ale my nejsme připraveni je čerpat.
R: Jak z toho ven?
PO: V předchozí odpovědi vlastně už návod je. Peníze můžeme mít, je však
třeba je investovat tam, kde zajistí viditelně lepší výsledky na mezinárodní
úrovni a kde otevřou dveře tisícům dalších zájemců o naše tancování. Chci
zdůraznit právě slovo investování a tisíce nových členů. A rovnou požádat
celou členskou základnu o nápady, návrhy a iniciativy, které nám společně
pomohou v přetváření našeho prostředí. Není to jen v zájmu vedení svazu, ale
je to věcí každého tanečníka, trenéra, porotce, funkcionáře a samozřejmě
klubů.
R: To samozřejmě bude chtít trochu více vysvětlení a určitě se k této otázce vrátíme
v některém z příštích rozhovorů. Teď nám ale řekněte, s jakou vizí jste šel do voleb?
PO: Ona to vlastně ani vize nebyla. Byla to spíše reakce na tehdejší situaci.
Chtěl jsem, aby spory a vášně byly nahrazeny rozumnou spoluprací. Abychom
využili aktivitu všech, kteří ji projevili před volbami a ve volbách.
Vize je vyjádřena v základních rysech ve stanovách, které byly již v té době
schváleny. Takže spíše než o vizi půjde teď o strategii jejího naplňování.
R: Určitě by ale nevadilo alespoň stručně vysvětlit, jakou roli by měl hrát svaz vůči
svým členům?
PO: Velmi zjednodušeně to vyjadřuje rozložení práce ve Výkonné radě.
Viceprezident pro ekonomiku zajišťuje, aby prostředí fungovalo po
ekonomické stránce, aby byl dostatek prostředků na celou činnost
a velí i generálnímu sekretáři a sekretariátu, kteří zajišťují organizační stránku
činnosti. Viceprezident pro sport zajišťuje fungování soutěžního systému
včetně kalendáře, ranklistů, výběrových řízení na soutěže a složení NRT.
Viceprezident pro profesní záležitosti zajišťuje, aby byl dostatek kvalitních
trenérů a porotců, jejich vzdělávání a licence a řídí odbornou činnost svazu.
Ostatní členové VR spolupracují s uvedenými funkcionáři, vedou různé komise
a pracovní skupiny. A prezident je tu od toho, aby dobře reprezentoval náš
sport u nadřízených organizací a před zahraničím a aby vše dohromady
klapalo.

Důležitý je kontrolní systém, který tvoří Dozorčí rada (kontroluje činnost
a hospodaření všech orgánů) a Rozhodčí rada (rozhoduje spory).
R: To jsou tedy plány, ale jaké byly první kroky po vašem zvolení?
PO: Prvním úkolem bylo zahájit činnost Výkonné rady podle pravidel daných
novými stanovami. Bylo potřeba nově rozdělit práci, pravomoci
a odpovědnosti, definovat kompetence a dohodnout se na stylu práce.
Zpočátku jsme se scházeli každých 14 dní, v současné době se scházíme již
méně často. Nadefinovali jsme si i způsoby korespondenčního jednání
a jednání elektronickou konferencí.
Důležité bylo převzít rozpracované agendy a projekty a celkové hospodaření
a majetek svazu. Na tom se ještě pracuje a Dozorčí rada bude také ještě
kontrolovat hospodaření a činnost svazu v období, kdy nebylo zvoleno nové
vedení svazu. A samozřejmě bylo nutné připravit nové projekty pro již
přidělené granty MŠMT.
Navázali jsme novou spolupráci s okolními svazy a reprezentovali ČSTS
na výročních konferencích WDSF, WDSF-PD a DSE.
R: Co nás čeká v nejbližší době?
PO: Největší změny se připravují v soutěžní oblasti. Reviduje se systém
Taneční ligy (otevírá se i pro páry nižších tříd), vytváření RL, porot pro MČR
(využití zahraničních porotců). Ruší se sestupování z M do A. Přebírá se nový
katalog figur WDSF a připravuje se i otevření třídy A v kategorii Junior II.
Projekt SCM se nahrazuje projektem Podpory sportovně talentované mládeže
(PoSTM), který bude směrovat více finanční podpory přímo do klubů,
ve kterých jsou podporované páry. Připravuje se i projekt podpory párů NRT
v kategoriích Do 21 let a Dospělí.
Založili jsme svazovou servisní společnost, která by měla ve prospěch svazu
a tanečního prostředí efektivně pracovat s mediálním prostorem, podílet se na
organizování nejvýznamnějších svazových akcí a která připravuje dohodu s ČT
o pořadech z tanečního sportu v roce 2017.
Většina těchto změn je již legislativně připravena, ale celková úprava legislativy
se připravuje na výroční konferenci, která se uskuteční 17. 11. 2016.
Čeká nás hodně práce. Přejeme hodně sil, invence, diplomatické obratnosti a těšíme
se na další rozhovor. Tentokrát už by mělo být na konkrétní téma.
Máte-li jakékoli náměty či dotazy, napište nám na komunikace@csts.cz
Děkujeme za rozhovor a přejeme všem tanečníkům a příznivcům příjemné dny
a radost z pohybu do hudby.
Petr Barnat

