Český svaz tanečního sportu z.s.
Výroční konference 2022

Plán činnosti VR 2022-23

Plán činnosti Výkonné rady ČSTS
na období 11. 5. 2022 - ...5.2023
1. Úvod
Druhá polovina roku 2022 a první polovina roku 2023 bude pro taneční sport doufejme opět plná soutěží.
Sportovní svět postupně přestává řešit problémy spojené s pandemií COVID-19, a řeší válku mezi Ruskem a
Ukrajinou, která doposud ovlivnila svět neméně málo jako samotná pandemie. Budoucnost sportu je národního
se zdá být stabilnější, zatímco budoucnoust sportu světového jen těžko odhadnutelná. Rok 2022 a 23 bude
zahajovat přípravu na Olympijské hry v Paříži a náš svaz začne plně využívat členenství historicky prvního
spojení tzv. ČUTS – České unie tanečního sportu. Tento krok věříme,že povede k lepšímu postavení
tanečního sportu na poli sportovních disciplín, kde má ČSTS už tak svoje velmi dobré místo.

2. Činnost v roce 2022
2.1.
Činnost
Výkonná rada bude v roce 2022 a v první polovině roku 2023 pracovat v 9 členném složení. Na příští VK by
měla proběhnout nová volba prezidenta a s ním i nové Výkonné rady.

2.2.

Ekonomika

Ekonomika svazu je v současné době stabilizovaná a VR ČSTS hledá neustále cesty k lepšímu využití
finančních prostředků pro budování tanečního sportu. V případě schválení návrhů VR na VK2022 bude
konečně ČSTS mít kryté prostředky na virtuálních účtech divizí a KČ.

2.3.

Nové projekty

Závěrečný rok 2022-23 by měla VR dokončit nastavené projekty (IS, Mobilní aplikace, tanciscsts,
Pobočné spolky, ČUTS,…) a připravit vše pro předání nové VR.

2.4.

Komunikace

Oblast komunikace je dlouhodobě zlepšována všemi směry. Dokončené projetku IS a mobilní aplikace by mělo
opět posunout komunikaci na novou úroveň.

2.5.

Soutěžní oblast

V roce 2022 a 2023 by měly proběhnout kromě klasických soutěží ČSTS soutěže Světových her v USA a
Olympiády DM v Olomouckém kraji.
V následném období bude probíhat běžná agenda se zaměřením na podporu a ustálení systému soutěží
na všech výkonnostních úrovních do stavu před Covid-19. Bude následovat vypsání VŘ pro akce roku
2023. V následujícím období se zaměříme především na dotažení rozdělaných věcí vzhledem
k blížícímu se konci funkčního období.

2.6.

Vzdělávání

Pravidelná vzdělávací činnost, jejíž hlavními pilíři jsou studia trenérů a porotců 1. třídy, Doškolovací seminář
a Kongres.
Zahraniční poroty na MČR ve standardních a latinskoamerických tancích.
V součinnosti s Etickou komisí uvést do praxe celý Etický kodex včetně příloh.
Nastartování činnosti lektorského sboru a tvorby vzdělávacího plánu ČSTS.

3. Závěr
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Jménem ČSTS bych chtěl všem členům popřát radost z tance a hodně štěstí v novém roce 2022. Před námi
jsou opět výzvy, které budeme muset zvládnout, ale já věřím, že společně zvládneme vše. Držte prosím palce
i vy nám. Vaše VR

Zpracoval: Martin Dvořák

Schválila: VK 2020
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