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ZHODNOCENÍ PRÁCE VR
1. Úvod
Ve třetím kvartále roku 2021 výkonná rada (dále jen „VR“) omezila svá jednání, z důvodu letních
prázdnin, zejména na korespondenční hlasování. V září se však již dvakrát VR setkala na řádných
jednáních, na kterých řešila přípravu podkladů na nadcházející výroční konferenci, úkoly vyplývající
z minulých jednání VR, a také intenzivní boom v soutěžních akcích. V září totiž mimo jiné proběhly čtyři
významné soutěže, a to Super taneční liga v Praze, Mistrovství ČR v deseti tancích v Kojetíně,
Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích v Ostravě a Mistrovství světa dospělých ve standardních
tancích, které se konalo v Brně a historicky poprvé na území ČR.
Mezi důležité aktivity VR v tomto období patří intenzivní kampaň v rámci projektu Tanči s ČSTS, která
válcuje naše profily sociálních sítí a je již mnoha kluby využívána během jejich náborových aktivit. Další
důležitou významnou aktivitou je spuštění veřejné výzvy na kooptaci 9. člena VR, dále spuštění poslední
fáze ověřené registrace člena ČSTS, dokončení finální podoby Stanov ČSTS a ČUTS, a v neposlední řadě
také podání investiční dotace, která výrazným způsobem navýší movitý majetek svazu.

2. Činnost v období 1. 7. 2021 – 30. 9. 2021
Fakta:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

proběhla 2 jednání a 3 korespondenční hlasování,
zvolen nový předseda trenérské rady - Ing. Jaroslav Kučera,
schválena pilotní zkouška komisaře katalogu figur na soutěži Velká cena MZ Dance Team,
služba online stream je nově na e-shopu CDSS,
Pr a VpV se účastnili WDSF AGM a WDSF PD AGM,
uzavření výběrového řízení na titulární akce 2022,
vyslání reprezentace breakingu na ME v Sochi,
úspěšný marketingový projekt Tanči s ČSTS je používán v praxi mnoha kluby,
proběhla schůze vedoucích KČ a předsedů divizí,
schváleno nové složení DR CDSS – Ing. Pavel Kušička, Ing. Aleš Petráň a Jaroslav Kupsa,
spuštěna veřejná výzva na kooptaci 9. člena VR za Jaroslava Krtičku, který z funkce odstoupil,
spuštěny 2 poslední kroky ověřené registrace – ověření e-mailu a telefonního čísla,
opětovně schváleny úlevy pro organizátory soutěží z důvodu omezujících opatření Vlády ČR,
VR obdržela právní posudek advokátní kanceláře David & Macek,
dále probíhají schůze s CDO a CBA o vytvoření jednotné taneční federace ČUTS – CDSU,
v rámci investiční dotace byl schválen nákup tanečního parketu, automobilu, IT zařízení, světel
a ozvučení pro účely ČSTS, a dále byla schválena tvorba nového informačního systému,
schválena tvorba designu webu ČSTS.
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Dokončené úkoly:
▪

byly dokončeny celkem 4 úkoly vyplývajících z jednání VR:

Označení
UVR19-04
UVR24-07
UVR30-01
UVR31-03

Popis
Realizační projekt PoSTM 2021
Návrh na VR – Pavel Kodytek
Breaking – titulární akce WDSF
ME Showdance 2021

3. Závěr
Nyní nás čeká poslední kvartál roku 2021, který bude úzce spojen s výroční konferencí konající se
20. října, která nastaví další směr fungování VR a nejspíš i celého svazu. Cílem bude rovněž udržení
chodu soutěžní činnosti tak, aby se neopakovaly výpadky z předešlého roku v důsledku nastavení
pravidel v rámci vládních opatření proti šíření koronaviru.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Janu Tománkovi a Lindě Kvasničkové za velmi aktivní a cílenou
činnost v projektu Tanči s ČSTS. Dále také legislativní komisi, která s VR úzce spolupracuje při
přípravách legislativních dokumentů na nadcházející výroční konferenci.

Zpracoval: Filip Karásek

Schválil: Martin Dvořák
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