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

ZHODNOCENÍ PRÁCE

Zhodnocení práce Výkonné rady ČSTS
za období 1. 4. 2022 – 30. 6. 2022
Úvod

1.

Druhý kvartál roku 2022 již byl v plném proudu. Díky uvolnění opatření proti šíření koronaviru mohly naplno
probíhat soutěže nejen v ČR, ale i ve světě. V květnu se prezenční formou konala Výroční konference ČSTS,
na které se schválili důležité změny týkající se Stanov ČSTS, a také Finančního, Soutěžního a Přestupového
řádu ČSTS. Konference se konala v kongresovém sále hotelu Cosmopolitan v Brně a její klidný průběh byl ve
finále podtržen i ukončením, které nastalo téměř o dvě hodiny dříve, než bylo naplánováno. Výroční konferenci
předcházela i slibovaná online schůze předsedů klubů a divizí ČSTS. Konec kvartálu byl ve znamení konání
prestižní taneční soutěže v rámci Olympiády dětí a mládeže 2022 v Olomouci.
Výkonná rada se v tomto období sešla na třech řádných jednáních a dále hlasovala prostřednictvím čtyř
korespondenčních hlasování. VR měla své zástupce (Pr, VpV) na WDSF AGM, na WDSF PD AGM a na
jednání Výkonného Výboru ČUTS, který se sešel historicky poprvé.

Činnost v období 1. 4. 2022 – 30. 6. 2022

2.

Fakta:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

proběhla 3 jednání a 4 korespondenční jednání
proběhl online meeting s předsedy KČ a divizí
proběhla Výroční konference ČSTS 2022
proběhl online WDSF AGM za účasti Pr a VpV
proběhl online WDSF PD AGM za účasti Pr a VpV
vypsáno 2. kolo výběrového řízení – Soutěže MČR 2023
vypsáno výběrové řízení – Soutěže VŘ 2023
Etická komise ČSTS zahájila svou činnost
proběhlo 1. jednání Výkonného výboru ČUTS
proběhla 40. valná hromada ČUS za účasti VpV
proběhla taneční soutěž v rámci Olympiády dětí a mládeže v Olomouci

Dokončené úkoly:

•

bylo dokončeno celkem 12 úkolů vyplývajících z jednání VR:
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3.

Označení

Popis

UVR40-02

Zprávy o činnosti na VK2022

UVR40-03

Návrh FŘ na VK2022

UVR40-04

Návrh SŘ na VK2022

UVR40-05

Návrh PŘ na VK2022

UVR40-07

Návrh Stanov na VK2022

UVR40-08

Zpráva o hospodaření 2021

UVR40-09

Návrh rozpočtu 2023

UVR40-10

Reprezentace – vyjádření NSA

UVR37-04

Návrhy KoS

UVR41-04

Příloha FP04

UVR40-01

WDSF, PD AGM 2022

UVR41-02

Trenérská rada SCM4

Závěr

V druhé části roku 2022 nás čeká velmi intenzivní soutěžní sezóna jednak na národní, jednak na mezinárodní
úrovni. Na konci srpna se bude konat WDSF soutěž v Hradci Králové, v září pak následují mezinárodní
soutěže v Mladé Boleslavi a Praze, v říjnu v Brně a v listopadu v Ústí nad Labem. V září se můžete také těšit
na Mistrovství ČR Družstev v Karlových Varech a na Doškolovací seminář ČSTS, který se bude konat opět
online formou. Po dlouhé době se bude v Brně konat WDSF kongres pro porotce prezenční formou.
Na závěr bychom chtěli poděkovat zejména našim reprezentantům, kteří přinesli ČR významná umístění.
Jedná se zejména o taneční pár George Eduard Sutu & Tereza Kučerová, který poprvé v historii ČSTS vyhrál
Světový i Evropský pohár WDSF v latinskoamerických tancích v kategorii Dospělý. Chtěli bychom poděkovat
i nově zvolené Etické komisi ČSTS, která s plnou chutí začala vykonávat svou činnost, a také Miroslavu
Hýžovi, díky kterému se povedlo zorganizovat velkolepou soutěž v rámci ODM 2022, což je doloženo i přímým
přenosem České televize v délce 90 minut.

Zpracoval: Ing. Filip Karásek

strana 2

Schválil: Ing. Martin Dvořák

