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Výroční zpráva 

 o kulturní a vzdělávací činnosti Svazu učitelů tance České republiky 
za rok 2020 

 
 

Orgány svazu  
 
Presidium SUT (PR) pracovalo ve složení:  
president (statutární zástupce) - Jiří Plamínek z Prahy,  
vicepresident + ekonom Mgr. Vladislava Kleinbergová ze Strančic,  
člen pověřený soutěžní oblastí - Dana Pavelková z Chvaletic  
sekretář - Aleš Mědílek ze Zlína a  
člen Karel Řídel z České Lípy.  
Mimo to byl delegován na zasedání vždy jeden z členů dozorčí rady podle plánu DR. 
Presidium se scházelo k jednání v pravidelných, řádných termínech v únoru, dubnu, červnu, 
srpnu, říjnu a prosinci 2019 a plnilo úkoly vyplývající z usnesení členské schůze i z vlastních 
úkolů.  
Dozorčí rada (DR) pracovala ve složení:  
Stanislav Zíka z Karlových Varů (předseda),  
Dana Mědílková ze Zlína a  
Milan Rektor z Děčína.  
Členové DR, se pravidelně zúčastňovali zasedání presidia, DR podává samostatnou zprávu o 
své činnosti na členské schůzi.  
 
Členská schůze 2020 (srpen) - členská schůze SUT proběhla na 52. Předsezónním kongresu v 
srpnu 2020 v Plzni. Členská schůze schválila účetní doklady předložené ekonomem, stejně 
jako zprávu o činnosti a rozpočet na další období. Jednalo se o členskou schůzi volební a na 
další funkční období byli zvoleni: 
Prezident – Jiří Plamínek 
Ekonom a víceprezident – Mgr. Vladislava Kleinbergová 
Členové prezidia – Dana Pavelková, Mgr. Vítězslav Rázek a Aleš Mědílek 
Dozorčí rada – Stanislav Zika,  
 

SUT V jiných organizacích  

 
World Dance Council (www.WDCdance.com) - Světová taneční rada. Sdružení profesionálů, 
kde jsme dlouholetým členem (od r. 1996) a národním partnerem pro území ČR. V posledních 
třech letech dochází k rozšíření činnosti SUT i na soutěže pod záštitou WDC, v roce 2019 
převážně pro kategorii PRO-AM.  
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European Dance Council (www.dancecouncil.eu) – Sdružení evropských tanečních organizací, 
řeší otázky sjednocení programů, konkurenceschopnost navzájem, sazby DPH na obvyklé 
činnosti členů a hlavně sady problémů, které trápí všechny zúčastněné.  
 
Hospodářská komora ČR (www.komora.cz) – členem je nejen SUT ale skrz něj také i 
jednotliví členové individuálně. V příštím roce očekáváme na sněmu volby. 
 
VZDĚLÁVACÍ A SOUTĚŽNÍ ČINNOST 
 
Pro rok 2020 měl Svaz učitelů tance naplánované vzdělávací semináře pro taneční páry, 
učitele tance, párové i formační soutěže, školení porotců i funkcionářů i trenérské studium ve 
spolupráci s Fakultou tělovýchovy a sportu UK Praha. Bohužel pandemie Covid 19 způsobila, 
že většina naplánovaných akcí musela být buď zcela zrušena nebo odložena z prvního pololetí 
do měsíců září až listopad. A jak se vyvíjí současná epidemiologická situace, je již nyní zřejmé, 
že ani v tomto období nebude možné akce uskutečnit.  
Jen pro informaci – měly se uskutečnit tyto akce, kde Svaz učitelů tance vystupuje jako hlavní 
pořadatel: 
Festival tanečního mládí – soutěž v předtančení ve stylu street, show, plesové choreografie, 
parketové taneční kompozice, disco, single ladies a polka 

- Regionální kolo Severní Morava 
- Regionální kolo Východní Čechy 
- Regionální kolo Praha a Středočeský kraj 
- Mistrovství republiky mládeže a Seniorů 

Společenské tance  – soutěže v párovém a sólovém tanci  
- ProAm – spolupořadatel mezinárodní soutěže v Praze 
- Mistrovství republiky Absolventů tanečních kurzů 
- Mistrovství republiky Hobby dance a figurálního valčíku 
- Mistrovství republiky v tancích Salsa a Bachata 

D.C.C – klipové tancování na hudební hity  
       -     DCC Cup Valašské Meziříčí 
 
Ze všech těchto naplánovaných kulturních a vzdělávacích akcí se uskutečnily pouze tyto: 
 
 

D.C.C Cup Valašské Meziříčí 
Dance Clip Club (D.C.C.)  - choreografie dle světově známých videoklipů, soutěží jednotlivci, 
dua, tria  a kolektivy. Centrum tohoto tancování má SUT ve Valašském Meziříčí v Taneční 
škole Linie, v roce 2019 se tanečnice z tohoto klubu byly Mistři světa. Proto se zde pořádá 
každý rok pohárová soutěž za účastí velkého počtu tanečníků i ze Slovenska – tentokrát 8. 
února 2020. Soutěžící byli z Valašského Meziříčí, Žiliny a Banské Bystrice a mezinárodní 
porota shlédla 140 vystoupení. V podstatě šlo jedinou soutěž, která proběhla před 
vypuknutím epidemie. 
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Seminář choreografie  
Seminář se konal 12. 1. 2020 v Praze a byl určen pro porotce, choreografy, vedoucí tanečních 
klubů a učitele ZUŠ. Tento rok byl program zaměřen na street a parketové taneční 
kompozice. Úroveň byla velmi vysoká, neboť přednášejícími byl Petr Čejka, choreograf z Plzně 
a Hana Kohuš, choreografka z Jablonce nad Nisou. Obzvlášť v jejím případě byli účastníci 
nadšeni, neboť probrala všechny styly streetu a hiphopu, ukázala prvky správně i chybně, 
vysvětlila podstatu jednotlivých stylů a jejich charakter.  

 
 

52. Předsezónní kongres SUT  
proběhl v srpnu 2020 opět v Parkhotelu Plzeň a byl provázán s víkendovým tanečním a 
vzdělávací programem pro dospělé taneční páry. Kongres připravila vzdělávací komise a 
prezident SUT s tímto programem: 

- Single Lady Dancing 
- Rumba Square 
- Jazz – pohybová průprava 
- Waltz 
- Oldies 
- Charleston 
- Slowfoxtrot 
- DCC a jeho využití v tanečních kurzech 
- Figurální valčík 

Účastníci obdrželi diplom.    
 

Studium pro taneční mistry, porotce, trenéry a spolupracovníky tanečních 
mistrů 
Studium je určeno pro taneční mistry, jako minimální vzdělání pro kvalifikovanou výuku v 
kurzech podle Zkouškového řádu SUT. Současně je to kvalifikační studium pro trenéry a 
porotce tanečního sportu II. třídy III. třídy podle kvalifikačního řádu ČSTS a také postačující 
vzdělání pro získání případného živnostenského oprávnění v oblasti tanečního sportu. Kurz je 
akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, výstupní diplom vydává FTVS 
UK a uznává ho minimálně celá EU.  
Zahájení studia bylo 19. 6. 2020 a probíhalo denně do 30. 6. 2020 v oblasti taneční. Další 
výuka – teoretická a všeobecně vzdělávací proběhla v měsíci září. Termíny kvalifikačních 
zkoušek jsou vypsány podle časových možností jednotlivých zkoušejících.  
 
  
Další kulturní a soutěžní akce měly proběhnou v měsíci říjnu a listopadu. Propozice byly 
schváleny, sály objednány, ale bohužel se opět neuskutečnily. Jednalo se o: 

- Mistrovství ČR SUT v Hobby dance a figurálním valčíku 17. 11. 2020 v Atrium Palace 
v Pardubicích  

- Mistrovství ČR SUT v tancích Salsa a Bachata 24. 10. 2020 v Praze na Žofíně  
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Finanční hospodaření  
 
Celkové hospodaření SUT má za sledované období vyrovnané příjmy a výdaje, což je s 
ohledem na účel zapsaného 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.  Vzhledem k epidemiologické situaci, byla přijata a 
využita pouze dotace z Města Valašské Meziříčí, všechny ostatní dotace byly buď vráceny 
nebo byla žádost stažena. 
 
Na rok 2020 musíme pohlížet jako na rok naprosto netypický pro konání kulturních a 
společenských akcí pro veřejnost. Ztráty našich kolegů i spolků jsou bohužel velké a věřme, že 
tuto dobu přežijeme a naše činnost bude i nadále pokračovat.  
 
 
 
        
      Jiří Plamínek, president SUT 
V Praze dne 31. 3. 2021 
 
 
 
Kontakt:president Jiří Plamínek  602 216 400 
 vicepresident Vladislava Kleinbergová vladislava.kleinbergova@sut.cz 602 349 985 
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