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Výroční zpráva o činnosti spolku Danza Brno, z. s.
v kalendářním roce 2014
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Členové výboru:

Ing. Kateřina Jančová
Jana Jančová

Účel existence a poslání spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu – Provozování tělovýchovy, sportu, kulturní a
osvětové činnosti. Cílem je vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů, a to
zejména vlastní trenérskou činností, pořádáním a uskutečňováním vystoupení, soutěží a
aktivit podporující činnost spolku.
Spolek Danza Brno, z. s. napomáhá dalšími formami své činnosti rozvoji veřejného života,
kultury, zdraví apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a
osvětovou činností.

Činnost spolku v roce 2014

Činnost spolku řídi výbor, který se scházel pravidelně 1 x měsíčně za účasti nejen členů
výboru, ale podle potřeby i lektorského týmu. Výroční členská schůze proběhla v termínu:
28. 9. 2014.
Program schůze byl zaměřen na změny, související s novým občanským zákoníkem.
Občanské sdružení bylo přejmenováno na zapsaný spolek. Postupně byla i změněna adresa,
vzhledem k přestěhování statutárních zástupců. Nově – Krátká 122, Sokolnice, 664 52. IČ
zůstává stejné, následnictví je v plném rozsahu.
Změny jsou i ve vedení spolku, více se zapojují do vedení spolku a hlavně do trénování
jednotlivých tanečních disciplín a kurzů aktivní tanečníci. Vytváří se nový lektorský sbor,
který získává praktické zkušenosti, vytvořen plán vzdělávání, seminářů a workshopů.
Soutěžní činnost se řídila plánem, který zohledňuje aktivitu zejména párů v oblasti
sportovního tance. Poněkud za očekáváním zůstala choreografická činnost, zejména u
jazzových disciplín. Nedokázali jsme rozvinout práci v oblasti street dance a tím i získat
další nové členy ve větším počtu.
V oblasti propagace jsme ustoupili od velkých bilbordů, které se ukázaly drahé. Spíše jsme
se soustředili na roznášení malých letáků, plakáty v okolí tanečního centra.
Činnost spolku Danza Brno, z.s. se zaměřila v tomto roce na základní oblasti:
-

soutěžní činnost,

-

organizační činnost,

-

vystoupení,

-

vzdělávání.

Soutěžní činnost

Během soutěžního roku 2014 se naši členové zúčastnili více než 100 soutěží v tanečním
sportu – ČSTS, včetně Mistrovství ČR. Po několika letech jsme se zúčastnili soutěže družstev
a to velmi úspěšně – postup do finále juniorské soutěže. Nejlepší páry se probojovaly na
MČR STT tanců v kategorii juniorů i dospělých. Z tohoto pohledu jeden z nejúspěšnějších
roků v historii souboru. Protipólem tohoto úspěchu je rozpad některých tanečních párů,
případně ukončení soutěžní kariéry.
Složitější situace je v kolektivních formacích, soutěží SUT ČR, CDO. Obsadily jsme pouze
regionální kolo. Ani seniorská, ani mládežnická formace netancovala na mistrovství. Proti
minulým letům znatelný pokles účasti – vzhledem k menšímu počtu aktivních soutěžních
párů očekávatelný.
Malý výběr úspěchů jednotlivých účastníků:
8. místo – Mistrovství ČR v tanečním sportu družstev – hlavní kategorie
8. místo – Mistrovství ČR v tanečním sportu – STT – dospělí Petr Pohlodek – Kateřina Jančová
Čtvrtfinále MČR STT – kategorie junior
Čtvrtfinále MČR v 10ti tancích – kategorie junior
Mnoho umístnění na postupových soutěžích ČSTS - zisk vyšších tříd ( až tř. A)
3. místo – krajské kolo Festival tanečního mládí – Brno – Polka – děti
2. místo - krajské kolo Festival tanečního mládí – Brno – Polka – junioři
2. místo – krajské kolo FTM – Brno – Jazz Dance a plesové formace junior

Organizační činnost
Během roku jsme zorganizovali 8 základních kurzů pro přípravu tanečníků v různých
tanečních disciplínách. Taneční sport – přípravka a soutěžní tým, street dance, jazz dance,
všeobecná pohybová a sportovní příprava pro děti, senior taneční tým. Podařilo se vytvořit
dobré prostředí pro jednotlivé kurzy a také pro individuální přípravu párů.
V kurzech se vystřídalo během roku 83 osob. Stále stejný úkol je do budoucnosti - navýšení
počtu frekventantů kurzů a počty soutěžích. Dále větší zapojení do různých typů soutěží a
přehlídek.
Mezi hlavní činnosti spolku patří organizace soutěží.

Pořádali jsme 2 soutěž v tanečním sportu – Blanenský Danza Cup – v termínech duben a
říjen 2014. Problém byl s termíny, v oblasti je mnoho pořadatelů, kteří se ucházejí o stejné
datum. Přesto byly soutěže úspěšné z hlediska obsazenosti – jedny z nejlepších v oblasti.
Regionální kolo choreografických soutěží – jižní morava – Brno Kampus. Dobře obsazená
soutěž zejména nejmladší kategorií. Záštitu převzal hejtman JmK.

Vystoupení

Náš spolek uskutečnil v roce celkem 29 vystoupení na společenských akcích – plesy, firemní
akce, ale i dobročinné akce ve prospěch postižených, seniorů atd. Počtem placených
vystoupení je tento rok spíše podprůměrný. Společenská vystoupení jsou dobrou přípravou
pro soutěžní oblast – získání zkušeností, taneční praxe, pocitu kolektivní odpovědnosti.
Z příjmů se hradí provozní náklady spolku, které nepokryjí základní příspěvky a dotace.
Pro další období – nutnost prezentace našich úspěchů a nabídky vystoupení (internet,
agentury).

Vzdělávání

Naši lektoři se zúčastňují během roku pravidelného vzdělávání jednotlivých tanečních
svazů – potřebné pro kvalifikace trenéra, porotce a organizátora sportovních soutěží.
Základní vzdělávání jsme zprostředkovali i novým lektorům. Hlavní trenéři tanečního
sportu zahájili kvalifikační studium pro trenéry a porotce 1. třídy – UP Olomouc.
Lektoři:

Jana Jančová

taneční sport, jazz dance, choraografie

Petr Pohlodek

taneční sport, všeobecná průprava

Kateřina Jančová

taneční sport, jazz dance, všeobecná průprava

Jarmila Zedníčková jazz dance
Tereza Tomanová

sportovní kondiční trénink, gymnastická průprava

Viktor Janč

taneční sport, všeobecná průprava, choreografie

Michal Janč

street dance, taneční sport

Renata Kodajová

kondiční a pohybová průprava

Kromě pravidelné roční činnosti kurzovní probíhaly vzdělávací akce – soustředění pro
jednotlivé sportovní taneční disciplíny.
Víkendová soustředění tanečního sportu – duben a listopad 2014, účast 4 tanečních párů
Týdenní soustředění – léto – srpen 2014: jazz dance a taneční sport – Brno. Účast 28 osob.
Velmi úspěšná akce za účasti externích lektorů – např. Zdeněk Landsfeld, Miroslava
Mechelová.
Externí spolupráce s jinými tanečními kluby – X-Side Dancers Brno, Klub spol. tanců A. a D.
Mědílkových Zlín, TS Morava Mikulov.

Plán pro rok 2015

Cíle pro nadcházející rok 2015 jsou uspořádány dle jednotlivých oblastí, na které se spolek
zaměřuje. Hlavním cílem je však pokračovat ve stávajících aktivitách a tyto aktivity stále
zlepšovat.

Soutěžní činnost

V roce 2015 plánuje spolek nárůst počtu soutěží pod ČSTS, kterých se jeho členové
zúčastní. Tento nárůst bude podpořen nárůstem počtu párů sportovního tance, zvýšením
počtu tréninkových jednotek a účastí hlavních trenérů spolku na těchto soutěžích. Ať už
v roli porotce nebo kouče.
V kolektivních choreografiích pod SUT ČR se předpokládá nová choreografie a reprezentace
v oblasti Plesových choreografií a jejich účast na MČR v kategorii Mládež a Senioři. Dále
také reprezentace spolku na krajském kole a MČR v oblasti Parketové a taneční kompozice
v kategorii Junior. Cílem tohoto roku je také reprezentace v kategorii nejmenších dětí do 7
let – tzv. Miniděti.

Organizační činnosti

V roce 2015 budou některé složky základních kurzů rozděleny. Toto rozdělení je z důvodů
snahy, co nejvíce přizpůsobit výuku jednotlivým věkovým a výkonnostním kategoriím.
Plánem pro tento rok je také otevření nového kurzu – street dance. Tento kurz bude
zaměřen na nejmladší kategoii s cílem vybudovat tradici v blízkém okolí. Tento kurz bude
rozdělen také do 2 věkových skupin, aby mohla být výuka více individuální a přizpůsobená
věku dítěte. Dalším kurzem, který se bude v tomto roce otevírat je kurz Latino pro ženy.
V oblasti organizace tanečních soutěží má spolek v plánu organizaci těchto akcí:

-

krajské kolo Festivalu tanečního mládí pod SUT – Jižní Morava – Brno

-

2x soutěž v tanečním sportu pod ČSTS – Blansko.

Vystoupení

V této oblasti má v plánu spolek vytvoření nových choreografií, které bude nabízet
jednotlivým uměleckým agenturám. S těmito choreografiemi se zúčastní tanečních soutěží.
Do těchto choreografií je v plánu zapojit také méně zkušené členy a dát jim tak možnost
se dále zlepšovat a sbírat nutné zkušenosti.
S propagací u uměleckých agentur je také spojen propagační materiál, který se jim bude
zasílat. Na závěrečný Galavečer v roce 2015 pozvat více rodičů, partnerů, agentur – zajistit
větší publicitu vystoupení a úspěchů v tomto roce.

Vzdělávání

S otevřením nových kurzů v tomto roce je spojeno lektorské zajištění tohoto kurzu. Spolek
zajistí proškolení stávajících lektorů, nebo zajistí lektory vhodné pro tyto typy kurzů.
U lektorů vedených pod ČSTS je sledována jejich odborná praxe v oblastní trenérské a
rozhodcovské. V každé této kategorii musí lektoři splnit danou praxi, aby jim byla licence
prodloužena.
U všech lektorů je v plánu zvýšení jejich kvalifikace. Tudíž budou sledována vypsaná
kvalifikační studia, případně se jich lektoři zúčastní.

Finanční zpráva

Finanční zpráva obsahuje přehled o majetku a závazcích a přehled příjmů a výdajů spolku
Danza Brno, z. s. na konci účetního období 2015.

Přehled o majetku a závazcích
Dlouhodobý nehmotný majetek

0

Drobný nehmotný majetek

0

Dlouhodobý hmotný majetek

0

Drobný hmotný majetek

0

Peníze v hotovosti

232 936

Peníze na bankovních účtech

7 228

Cenné papíry a peněžní vklady

0

Ostatní finanční majetek

0

Ceniny

0

Zásoby

0

Pohledávky

74 330

Opravné položky k úplatně nabytému majetku (aktivní)

0

Závazky (bez úvěrů a půjček)

11 222

Úvěry a půjčky

0

Opravné položky k úplatně nabytému majetku (pasivní)

0

Zákonné rezervy

0

