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z 2. schůze Výkonné rady ČSTS dne 20. 5. 2008 - konference SKYPE, dokončené korespondenčně 26.5.2008 

Přítomni: Barnat (PB), Bartůňková (EB), Novotný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) - jen korespondenční část 

Program jednání: 

0. Kontrola úkolů 
0.1. Úkoly prezidia 
0.2. Úkoly VR 
0.3. Centrální akce 
0.3.1. MČR - odpovídá LS a PB 
0.3.2. IDSF - odpovídá LS a PO 
0.3.3. Školící a doprovodné akce, ostatní - odpovídají - viz tabulka, ekonomika PB 

1. Doškolovací seminář 2008 - LN (porotci, trenéři a NRT), LS (funkcionáři), EB (lektorský sbor) 

2. Soustředění TM, Žinkovy, 20.-26.7.2008 (PB) 

3. Výběrové řízení na akce roku 2009 a IDSF 2010 (LS) 

4. Nová informační a PR strategie 

a) DanceTime (DT) a Taneční noviny (TN) 

b) webové stránky ČSTS (WS) 

c) Mediální výstupy 

5. Programové prohlášení - 2. část 
5.1. Oblast porotců 
5.2. Oblast vzdělávání 
5.3. IPDSC 
5.4. Soutěžní oblast a NRT 

6. Úpravy dokumentů 
6.1. Soutěžní řád (LS) 
6.2. Kvalifikační řád (EB) 
6.2.1. Úprava definic náborové a výkonostní oblasti 

7. Různé 
7.1. TKG Hlinsko (Malinová) - LS, PB 
7.2. Koordinace soutěží s ohledem na soutěže IDSF 

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. 

Jednání bylo zahájeno v 11:00. 

0. Kontrola úkolů 

0.1. Úkoly prezidia 

UPR02-01 Dořešit porotování seniory - viz bod 6.1. Úkol (LS) splněn. 

0.2. Úkoly VR 

UVR25-03 Neoprávněné používání loga ČSTS, zpracování nového grafického manuálu.  

Připraveno, rozeslat členům VR a dát na web 
Z: PB 
nT: VR05 

UVR01-01 Podpora vzniku Evropské federace tanečního sportu 
Z: PO 
T: do založení EDSF 

UVR01-02 Převzetí a aktualizace projektu Small Europe. 

Samostatně provedou PO a LS, o případnou pomoc požádají Tomáše Hellera. 
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Z: LS 
T: 30.6. 

UVR01-03 Vyhodnocení projektu Juniorské formace a jeho zavedení do praxe 

a) Vyhodnocení 1.ročníku provede LS. 

b) Uspořádání 2. ročníku (2008) - VR přijala nabídku TK Gradace Kroměříž - LS projedná propozice a 
zajištění akce - viz 0.3.1 

 
Z: LS 
nT: VR05 

UVR01-04 Programové prohlášení - návrhy konkrétních realizačních opatření - viz bod 4, zůstává soutěžní oblast a 
NRT 

Z: LS 
nT: VR05 

UVR01-10 Návrh nové strategie v oblasti zveřejňování informací, včetně nového řešení spolupráce s DanceTime, 
návaznosti inzerce v oblasti tanečního sportu na licence ČSTS a živnostenská oprávnění pro tuto oblast - viz 
bod 4 

UVR01-12 Stanovisko a případná doporučení SK k nárhům P. Kotiny. 

SK připravuje návrhy na zohlednění úprav bodování v návaznosti na složení porot. - dořešít s LS 
Z: LS 
nT: nVR05 

UVR02-01 Zajištění koordinace MČR dr a IDSF IO Zabrze a ČP-JF. Úkol ukončen. 

UVR02-02 Odpověď na žádost J. Krtičky o IDSF Open: 

a) doložit splnění pravidel výběrových řízení - splněno  

b) předběžně informovat IDSF - splněno  

UVR02-03 Příprava projektu SCM uvnitř ČSTS 
Z: PO 
T: VR05 

UVR02-05 Úprava IS - přihlašování na soutěže - příprava řešení 
Z: LS, PB 
T: VR05 

UVR02-06 Soutěže pro RL - zveřejnění. Úkol (LS) splněn. 

UVR02-07 Zahraniční školení pro licence - zveřejněno.  

VOP upozornil, že řada porotců třídy I nemá splněnou podmínku účasti na zahraniční školící akci. Z toho 
důvodu posune termín jmenování poroty pro MČR 2009 na 5.9.2008 a zveřejní zahraniční akce, které se do 
tohoto termínu uskuteční. VR s navrženým postupem souhlasí a žádá prezidium o potvrzení změny 
termínu jmenování poroty pro MČR. 

Z: LN 
T: 5.9.2008   

UVR03-01 Do programu jednání prezidia zařadit pravidelný bod - činnost představenstev divizí - je již součástí 
pozvánky na PR04. Úkol nebude dále sledován. 

UVR03-02 doplnění IS o automatické generování informací o aktualizaci stránek divizí 

Doplnění je možno provést, bude zařazeno do plánu upgradů IS s termínem 31.8.2008 
Z: PB 
T: 31.8.2008 

UVR03-03 Projekt náhrady digitálních porotcovských tabulek 
Z: LS 
T: VR05 

UVR03-04 Nová kapitola v rozpočtu 2009 na interní granty 
Z: PB 
T: VR05 

UVR03-05 Kalendář soutěží pro ČT. Splněno (PO). 

UVR03-06 Archiv tv pořadů 
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Z: PB (sekretariát) 
T: VR05 

UVR03-07 Nominace na MS LA, Melbourne, 14. 12. 2008. Jednání s možnými reprezentanty probíhá. 
Z: LS 
T: ihned 

UVR03-08 Informace o rozhodnutí VR Martinovi Dvořákovi a zařazení do projednání prezidia. Splněno (PB) 

UVR03-09a Blahopřejný dopis TK TŠ Starlet k 50. výročí vzniku. Splněno (PB) 

UVR03-09b Oficielní účast na oslavě a předání blahopřejného dopisu. Splněno (LS). 
 

0.3. Centrální akce 

0.3.1. MČR - odpovídá LS a PB 

Akce Propozice 

Disciplína Datum Místo 
Organizátor Smlouva 

předloženy Schváleny 

Uzavření 
startovní 
listiny 

Hlášení 
OD 

Poznámka 

ČP Jun.F  Kroměříž TK Gradace 
Kroměříž 

      

Formace, 

Profi 
Open 

8.11. Ústí n.L. KZ Ústí n.L.      MTF 

0.3.2. IDSF - odpovídá LS a PO 

Akce Porota a program 

Druh Datum Místo 
Organizátor Smlouva 

předloženy Schváleny 

Uzavření 
startovní 
listiny 

Hlášení 
OD 

Poznámka 

IO/O 13/14.9. Praha Index Praha Odeslána      Prague Open 

GS,IO/O 4/6.10. Ostrava TTT 
Vítkovice 

Po 
dojasnění 
podmínek 

GS 

    Czech Dance 
Open 

O 1-2.11. Hradec 
Králové 

TŠ Krok HK ANO ANO    HK Open 
2008 

CE 
champ.LA 

8. 11. Ústí n.L. KZ Ústí n.L.      MTF 

0.3.3. Školící a doprovodné akce, ostatní - odpovídají - viz tabulka, ekonomika PB 

Akce Organizátor 

Druh Datum Místo 

Odpově
dný člen 

VR Externí Smlouva 
Plán 

Vyhodnoc
ení 

Vyúčtov
ání 

Poznámka 

SoustřTM 
20-
26.7. 

Žinkovy PB      
Grant 

schválen 

DoškSem 5-7.9. Praha 

LN 

LS, EB, 
PB 

      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Doškolovací seminář 2008 - LN (porotci, trenéři a NRT), LS (funkcionáři), EB (lektorský sbor) 

Místo: Praha, Vltavská (PB) 

Lektoři: G. Vanone (Itálie), P. Odstrčil, českého lektora pro LA (1-2  lekce) zajistí LN ve spolupráci s EB. 

Finanční a smluvní zajištění: LN ve spolupráci s PB 
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Soustředění NRT: plán workshopů a individuelních lekcí se zahraničním lektorem připraví LN dle dojednání příletu a 
odletu 

Setkání lektorského sboru: EB připraví dlouhodobou koncepci na práci lektorského sboru, která by mj. měla 
obsahovat 

- zkompletování a odsouhlasení závěrů z doposud uskutečněných setkání lektorů 

- zpracování skript pro kvalifikační studia 

- vzdělávání lektorů v lektorování 

- možnosti prezentace lektorů a žadatelů o jmenování do poroty pro MČR a IDSF dle KŘ 

- publikování odborných materiálů na www.csts.cz 

Školení pro funkcionáře a setkání soutěžních komisařů: LS zajistí program, potřebné technické vybavení a případně 
testy.  

2. Soustředění TM, Žinkovy, 20.-26.7.2008 (PB) 

Akce je finančně zajištěna grantem MŠMT, sportovní areál ČASPV v Žinkovech je zajištěn. 

Vedoucím akce je PB. 

Lektoři: Heller, Odstrčil M., Drexler (Německo), Kuneš, Langmaier a další lektoři ČSTS a ČASPV 

Sekretariát zašle pozvánky všem členům NRT (stav 1.4.2008), termín pro přihlášky pro rozhodování o účasti nečlenů 
NRT se posunuje na 8.6.2008. 

3. Výběrové řízení na akce roku 2009 a IDSF 2010 (LS) 

VR schválila návrh SK na přidělení organizátorských práv akcí pro rok 2009, který připravila SK  - viz př.č. 1 a 
předává jej k rozhodnutí prezidiu ČSTS. 

4. Nová informační a PR strategie 

VR se zabývala náměty pro novou informační a PR strategii připravené PB a PO. Nejakutnějšími pro nová řešení se v 
současné době jeví tyto oblasti: 

4.1. DanceTime (DT) a Taneční noviny (TN) 

PO informoval o pracovní schůzce vydavatelem a novou šéfredaktorkou DT, která se uskutečnila v Praze. DT změnil 
svoji koncepci a zaměření rozšířil na novou cílovou skupinu. S tím nekoresponduje dosavadní zaměření a zpracování 
TN a informace o odborné kvalifikaci osob, které si objednávají v DT svoje privátní reklamy. VR se dohodla na těchto 
návrzích pro řešení: 

▫ dále spolupracovat s časopisem DT, formu spolupráce upřesnit na dalších jednáních mezi vydavatelem DT a 
odpovědným redaktorem ČSTS 

▫ oficielní informace, tj. zápisy, zprávy a pod. budou uváděny pouze na webu ČSTS 

▫ DT/TN bude obsahovat rubriku "www.csts.cz přináší", která bude zpracovávána redakcí DT dle informací o 
aktualitách, které systém automaticky generuje. Tato rubrika bude kontrolována, případně glosována 
odpovědným redaktorem ČSTS. Na stejných principech by měla fungovat rubrika týkající se IDSF a IPDSC, 
případně ještě WDC. 

▫ DT/TN bude obsahovat rubriku, ve které budou u inzerentů uváděny kvalifikace ČSTS (údaje o vzdělání a 
platných licencích). Tato rubrika by měla být umístěna na stránkách s reklamami. 

▫ odpovědný redaktor ČSTS by měl být členem redakční rady. Jeho práva a povinosti by měly být dohodnuty 
dalším jednáním 

▫ cenu za spolupráci s DT nezvyšovat 

UVR04-04a) DT/TN - pokračovat v jednání dle uvedených návrhů  
Z: PO 
T: VR05 

UVR04-04b) zařadit redakci DT do seznamu uživatelů IS ČSTS (zasílání informací o aktualitách) 
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Z: PB 
T: ihned 

4.2. Webové stránky ČSTS (WS) 

Webové stránky procházejí dlouhodobou rekonstrukcí a postupně jsou zapracovávány nově vznesené požadavky. 
Zásadní změny bude možné provést až od dalšího roku. 

4.3. Mediální výstupy 

Zájem médií o taneční sport v poslední době vzrůstá a je třeba tento zájem podpořit dalšími aktivitami. VR akceptovala 
tyto návrhy: 

▫ Press kit - základní informace zpracované ve formě vhodné pro média (Taneční sport, ČSTS, soutěžní systém, 
žebříčky, výsledky MČR, TL, statistiky, .....) - připravit strukturu a rozsah 

▫ Ročenka - připravit návrh realizace, včetně ceny, počtu výtisků atd. 

▫ Informační kalendář akcí v roce 2009 (IDSF, MČR, další mezinárodná soutěže, TL, TLJaM, Kongres, 
doškolovací seminář, soustředění NRT) 

UVR04-05 Mediální výstupy (Press kit, Ročenka, Kalendář akcí) - návrhy realizace 
Z: PO 
T: VR05 

5. Programové prohlášení - 2. část 

VR se na tomto jednání zabývala dalšími oblastmi. 

5.1. Oblast porotců 

Pro další práci v této oblasti a plnění programového prohlášení je třeba provést: 

▫ Vyhodnotit současný stav využívání porotců (viz plnění podmínek pro prodloužení licencí) 

▫ Prognóza vývoje počtu porotců pro MČR a IDSF s ohledem na činnost a obsazení kvalifikačních studií  

UVR04-06 statistiky a prognózy z oblasti porotců 
Z: LN 
T: VR05 

5.2. Oblast vzdělávání 

Hlavním cílem je uznání našeho vzdělávání a licencí v nově vznikajícím systému vzdělávání, certifikace a licencí IDSF. 
Do jeho přijetí a schválení je však nutno učinit tyto kroky: 

▫ vypracovat profily absolventů kvalifikačních studií zejména v části taneční specializace 

▫ podpořit činnost akreditačních středisek třídy III (učební materiály a pomůcky)  

UVR04-07a) Kvalifikační studia - profily absolventů 

UVR04-07b) Kvalifikační studia - návrhy učebních materiálů a pomůcek pro KSIII 
Z: EB 
T: VR05 

5.3. IPDSC 

V rámci našeho členství v nové profesionální organizaci IPDSC je třeba zajistit: 

▫ zorganizování Mistrovství ČR profesionálních párů - je možno využít nabídky organizátorů MTF Ústí nad 
Labem 

▫ vytvořit členskou základnu profesionálních páry 

▫ navázat kontakty se sousedními členskými zeměmi za účelem vytvoření soutěžního systému profesionálních 
párů IPDSC, případně společného mistrovství 

UVR04-08 Mistrovství ČR profi 2008 
Z: LN 
T: do zajištění akce 

UVR04-09 Členská základna profi (mezinárodní) a její soutěžní systém 
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Z: LN 
T: do zajištění akce 

5.4. Soutěžní oblast a NRT 

Budou předmětem dalšího jednání VR 

6. Úpravy dokumentů 

6.1. Soutěžní řád (LS) 

VR projednala následující návrh SK na upřesnění porot s aktivními seniorskými páry a předává prezidiu a doporučuje 
jej schválit. 

§13.5. Aktivní tanečníci, s výjimkou seniorů, nesmí hodnotit žádné soutěže. Senioři mohou hodnotit soutěže o nejméně 
2 třídy nižší, než je třída, ve které sami aktivně soutěží. Další vyjímka platí pro aktivní tanečníky třídy P 
(profesionálové), přičemž se pozastavuje jejich soutěžní registrace pro třídy D-M na jeden rok ode dne, kdy naposledy 
porotovali. 

6.2. Kvalifikační řád (EB) 

VR projednala následující návhy VOV na úpravu KŘ a předává je prezidiu s doporučením schválit: 

6.2.1. Úprava definic náborové a výkonostní oblasti  

§1.2 Kvalifikační řád profiluje jednotlivé druhy kvalifikací a jím odpovídajících licencí a licenčních tříd s jednoznačnou 
charakteristikou osobnosti těchto odborných pracovníků s jejich právy a povinnostmi pro  

a) náborovou oblast tanečního sportu ( tř. D a C ) 

b) oblast výkonnostního tanečního sportu (tř. C a B ) 

c) oblast vrcholového tanečního sportu (tř. A a M) a reprezentační činnost  

6.2.2. Vypuštění neaktuálních částí 

Z §20 se vypouští body 2 - 4. 

7. Různé 

7.1. TKG Hlinsko (Malinová) - LS, PB 

Koordinace soutěží byla dořešena SK a soutěžním komisařem D. Pavelkovou. 

7.2. Koordinace soutěží s ohledem na soutěže IDSF 

SK dořeší nutnou změnu termínů TL a pA, které kolidují s IDSF v Hradci Králové 1-2.11.2008. 

UVR04-10 Koordinace IDSF Open HK, 1-2.11.2008 s TL a pA (DSP Kometa Brno) 
Z: LS 
T: ihned 

Přílohy: 

1. Výběrové řízení na akce ČSTS roku 2009 - I.kolo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Konference SKYPE  byla ukončena ve 12:15, navazující korespondenční jednání 26.5.2008 v 16:00. 

Zapsal: Odstrčil 

Tisková zpráva z jednání: Odstrčil 

Rozdělovník:  
� Sekretariát (archiv) 
� Členové VR (e-mail), Členové PR (e-mail), Předseda DR (e-mail) 
� Správce WS – tisková zpráva na hlavní stránku,plný text do oficielních zpráv/VR 
� TN – pouze tisková zpráva 


