Český svaz tanečního sportu z. s.
Výkonná rada 2019-2023

ZHODNOCENÍ PRÁCE

Zhodnocení práce Výkonné rady ČSTS
za období 1. 1. 2022 – 31. 3. 2022
Úvod

1.

Začátek roku 2022 byl již tradičně spjat s konáním Kongresu ČSTS, tentokrát opět prezenční formou. Kongres
se konal v Praze za účasti špičkových světových lektorů – Lasse Odegaard a Alexey Silde. Z důvodu opatření
proti šíření koronaviru ze začátku roku se sice naplánované mistrovství ČR v latinskoamerických tancích
přesunulo, nicméně se i přesto povedlo v 1. kvartále tohoto roku uspořádat tři mistrovství: STT v Otrokovicích,
LAT v Praze a 10T ve Zlíně. Soutěžní činnost se díky uvolnění téměř všech koronavirových opatření rozjela
bez omezení. Výkonná rada se v tomto období setkala na dvou řádných jednáních a dále hlasovala
prostřednictvím pěti korespondenčních hlasování.

Činnost v období 1. 1. 2022 – 31. 3. 2022

2.

Fakta:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

proběhla 2 jednání a 5 korespondenčních hlasování,
proběhl Kongres ČSTS 2022,
vyhlášeny Vycházející hvězdy, Hvězdy a Síň slávy roku 2021,
vypsáno nové VŘ na pozici manažera CDSS, případně agentury,
došlo k aktualizaci Grafického manuálu ČSTS včetně loga,
vytvořen jednotný grafický styl dokumentů ČSTS a animace loga pro videa ČSTS,
vypsáno VŘ na akce MČR 2023,
vypsáno VŘ pro sčitatelské týmy,
bylo schváleno nové složení Etické komise ČSTS,
vytvoření nové pozice svazového fotografa.

Dokončené úkoly:

•

bylo dokončeno celkem 7 úkolů vyplývajících z jednání VR:

Označení

Popis

UVR35-01

Barové stoličky

UVR35-03

Kongres ČSTS 2022

UVR37-02

Vycházející hvězdy a Hvězdy a Síň slávy

UVR36

Cestovní příkazy – FP04

UVR38

Podpora restartu soutěží ČSTS 2022
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3.

UVK2021

Bod D1

UVR35-02

On-line školení SA02

Závěr

V plném proudu jsou již přípravy na nadcházející Výroční konferenci ČSTS, která se bude konat dne 11. 5.
2022. Stejně jak tomu bylo na podzim roku 2021, bude se VK konat prezenčně. Na 14. 4. 2022 je naplánována
i online schůze předsedů divizí a KČ, na které proběhne diskuse k hlavním plánovaným změnám legislativy
ČSTS. Vzhledem ke zlepšujícím se statistikám pandemie koronaviru věříme, že se nejen naplno rozjede
soutěžní činnost, ale i celý taneční sport jako takový.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem tanečníkům, kteří překonali snad poslední vlnu pandemie koronaviru
a účastnili se mistrovství ČR, která se, až na malou výjimku, konala opět v prvních měsících roku. Děkujeme
všem organizátorům soutěží MČR a také TK Maestro za pomoc při organizaci Kongresu ČSTS. Dále bychom
chtěli poděkovat Legislativní komisi ČSTS, která připravuje nespočet dokumentů se změnami, které jsou v této
složité době mnohem častější. Další dík patří i panu Jiřímu Novákovi, který se velmi ochotně stará o novou
grafiku materiálů a předmětů ČSTS.

Zpracoval: Ing. Filip Karásek
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