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Výroční zpráva o činnosti
Svazu učitelů tance České republiky
za rok 2018
Orgány svazu
Presidium SUT (PR) pracovalo ve složení:
president (statutární zástupce) p. Jiří Plamínek z Prahy,
vicepresident + ekonom Mgr. Vladislava Kleinbergová ze Strančic,
člen pověřený soutěžní oblastí pí. Dana Pavelková z Chvaletic,
sekretář Aleš Mědílek ze Zlína a
člen Karel Řídel z České Lípy od 12/2017.
Mimo to byl delegován předsedou dozorčí rady SUT na zasedání presidia vždy jeden z členů DR
podle letitých zvyklostí.
Presidium se scházelo k jednání v pravidelných, řádných termínech ob jeden měsíc v únoru,
dubnu, srpnu, říjnu a prosinci 2018 a následně v r. 2019 opět v únoru, dubnu, červnu. Plnilo
úkoly vyplývající z usnesení členské schůze i z vlastních usneseních.
President SUT se zúčastnil v dubnu 2018 zasedání European Dance Council, jehož je i
vicepresidentem a v květnu také zasedání valné hromady World Dance Council. SUT je řádným
členem obou těchto mezinárodních organizací.
Z dalších bodů a usnesení za uplynulé období:
●
Uspořádali jsme semináře STT a LAT se špičkovými profesionály.
●
Nepodařilo se zatím uskutečnit myšlenku nového programu na sčítání výsledků
hodnocení soutěží. Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy odstoupil od jednání.
●
V rámci oslav 50-ti let Svazu učitelů tance ČR jsme 9. 3. 2018 v Karlových Varech
připravili mezinárodní soutěž v showdance profesionálů ve standardních tancích, evropský
šampionát – „2018 WDC European Professional Ballroom Showdance Championship“.
Jednalo se o špičkovou soutěž v mezinárodním kalendáři, následně i velmi pozitivně
hodnocenou v britském odborném týdeníku „Dance News“ ve vydání 2574, kde byl článek na
polovinu strany. Soutěže se, jako hosté, zúčastnili mj. zástupci MK ČR, starostové několika
statutárních měst a Krajských úřadů, kteří spolupracují s SUT. Byla tím završena rozsáhlá etapa
prací, která začínala již v roce 2016.
●
Jako každoročně, tak i v roce 2018 jsme připravili pro naše členy dva kongresy - v červnu
v Poděbradech, a pak velký kongres v srpnu, v Luhačovicích, kde proběhla i členská schůze
2018. Mimo naše členy se zúčastnili i kolegové z SR, neboť akce byla proponována jako
společný česko-slovenský kongres.
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Dozorčí rada (DR) ve složení Stanislav Zíka z Mar.Lázní (předs.), Dana Mědílková ze Zlína a
Milan Rektor z Děčína. DR, jako kontrolní orgán, se pravidelně zúčastňovala zasedání presidia,
podává samostatnou zprávu o své činnosti na členské schůzi.
Členská schůze 2018 (srpen) - členská schůze SUT proběhla na 50. Předsezónním kongresu v
srpnu 2018 v Luhačovicích (viz dále). Členská schůze schválila účetní doklady předložené
ekonomem, stejně jako zprávu o činnosti a rozpočet na další období.
Členská schůze 2019 (srpen) - je svolaná na termín kongresu v Plzni.

Členská základna
Počet členů v roce 2018, oproti předchozímu roku, mírně stoupnul k číslu 130.

Kongresy SUT, vzdělávání
Jarní tréninkový kongres v Poděbradech /červen/ se obvyklým zaměřením na standardní a
latinskoamerické tance. Účast cca 40 osob, kapacita místa téměř vyčerpána.
50. Předsezónní kongres SUT v srpnu 2018 v Luhačovické Elektře. Účast členů dobrá, program
hodnocen účastníky veskrze pozitivně.
51. Předsezónní kongres SUT proběhne v srpnu 2019 v Plzni. Kongres připravuje vzdělávací
komise pod vedením A. Mědílka, členové již nyní v červnu obdrželi pozvánku s podrobným
programem. Účastníci opět obdrží účastnický diplom.
Vzdělávací komise připravila další semináře týkající se choreografie, standarních a
latinskoamerických tanců, zájem o ně stoupá.

Spolupráce s ostatními svazy, mezinárodní kontakty
Slovenská únie tanca a tanečného športu (SÚTTS), stále vynikající spolupráce, zástupce
slovenské strany se mj. účastní našich kongresů, i těch které nejsou vyloženě vyhlášeny jako
společné. Společné kongresy pořádáme ob jeden rok, střídavě v ČR a SR.
Asociace tanečních mistrů - dříve Svaz učitelů tance Praha (SUTAP) - trvale dobré vztahy.
Pořádáme společně soutěž pro absolventy tanečních kurzů – jedno z Mistrovství ČR.
Česká taneční organizace (CDO) – Nulová komunikace, nedaří se ani drobná koordinace
termínů akcí zasahujících stejnou cílovou skupinu.
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Nulová spolupráce je i s Českým svazem tanečního sportu. Pouze Pražská divize ČSTS je
komunikativní - společné projekty na školené trenérů. Jinak obecně, na to že se jedná o
„sportovní organizaci“, výrazně nesportovní chování, neboť penalizuje své členy, pokud se mají
snahu účastnit souteží, které pořádáme my.
Algemaine Deutsche Tanzlehrer Verband e.V. (ADTV) - každoročně se na základě osobního
pozvání účastní jejich kongresu INTAKO v Düsseldorfu náš prezident.
SUT je členem World Dance Council Ltd. (www.wdcdance.com), světového taneční rady. SUT
je tedy národním partnerem v oblasti tance pro území ČR. Dále jsme také členy
European Dance Council (www.dancecouncil.eu) – koordinujeme vzájemně v souladu
s ostatními zeměmi mnohé akce, pravidla, jak pro profesionály tak pro amatéry. Mimo to je
velmi přínosná výměna zkušeností s ostatními zástupci z jiných zemí.

Spolupráce s OSA
Hromadná smlouva s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním trvá.
Smlouva se vždy po dvou letech sjednává znovu, další kontrakt pro období 2019-2021 se bude
sjednávat pro období od 1.9.2019.

Soutěžní činnost
SUT ve spolupráci s jednotlivými členy pořádal řadu soutěží v systému Hobby Dance, Festivalu
tanečního mládí, Polky, Dance Clip Club a jiných, pro všechny věkové kategorie. Desítky
regionálních soutěží, krajská kola FTM a mimo to i soutěže titulární, celorepublikové.
Mistrovství ČR DCC; Hobby Dance; v české polce; absolventů tanečních kurzů (kat.E); formací
mládeže; FTM; párové polky dětí a juniorů; v salse a bachatě aj.
Mimo to také proběhla obří soutěž v Plesových choreografiích v Chrudimi, v tradičním
květnovém termínu.
WDC Amateur League, SUT Amateur League v ČR. Projekt vrcholí, bude spuštěn v roce 2019.

Projekt Dance Clip Club
Presidium v roce 2017 a 2018 jednalo o tomto projektu a rozhodlo se ho nadále, i přes jeho
nepříznivý ekonomický výsledek podporovat, neboť je bytostně programem několika velkých
tanečních škol, které by jinak zkrachovaly. Na druhou stranu se povedlo deficit rozpočtu v této
věci začít vyrovnávat spoluprací se slovenskou stranou.
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Hospodaření, dotace
Celkové hospodaření SUT má za sledované období vyrovnané příjmy a výdaje, což je s ohledem
na účel občanského sdružení / spolku správné. Plníme řádně veškeré závazky vyplývající ze
zákonných povinností i smluvních závazků ke třetím stranám, ať se jedná o orgány státní správy
či samosprávy, či ostatní subjekty. Všechny dotace byly řádně vyúčtovány dle požadavků
poskytovatele. O detailech ekonom podá samostatnou zprávu o hospodaření.
Mezi naše partnery, kteří nás každoročně finančně podporují a jimž patří naše poděkování,
patří mj. Ministerstvo kultury České republiky, Pardubický a Liberecký kraj, Plzeňský a
Karlovarský kraj, města Valašské Meziříčí, Karlovy Vary, Hlinsko, Litoměřice, Chrudim, Česká
Lípa, Mohelnice, dále firmy Elektrárna Chvaletice, karlovarská Becherovka, aj.
Bez nich bychom nemohli značnou část našich projektů uskutečnit.
Děkujeme

Jiří Plamínek, president SUT
V Praze dne 30.6.2019

Kontakt: president
p. Jiří Plamínek
vicepresident
pí. Vladislava Kleinbergová

jiri.plaminek@sut.cz
vladislava.kleinbergova@sut.cz

602 216 400
602 349 985
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