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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 18. 4. 2015 v Praze 

  

1. Lékařské prohlídky registrovaných sportovců 

P ČKS prodiskutovalo návrh konečného znění dokumentu. Informaci o něm podá S. Žídek 

v rámci diskuse na VH ČKS. 

 

2. VII. zimní olympiáda dětí a mládeže – seminář ČOV 

    Za ČKS se zúčastnili K. Oubrecht a E. Milčinský. 

P ČKS schvaluje to, že odpovědným zástupcem pro komunikaci s ČOV a pořadateli 

ohledně technických záležitostí bude vždy předseda/předsedkyně STK a odpovědným 

zástupcem pro komunikaci s ČOV a pořadateli ohledně smluvních vztahů, mediální a 

komunikace a komunikace s veřejností bude generální sekretář ČKS. 

P ČKS dále projednalo možné doplnění nominačních kritérií na ZODM na základě žádosti, 

kterou GS tlumočil pořadatel krasobruslařských soutěží ZODM, R. Hauzer. Vyslovilo 

souhlas s tím, že by v případě, že by některý z krajů nevyužil přidělenou kvótu (1 závodník 

v 1 kategorii z 1 kraje), mohla by být tato postoupena jako divoká karta prvnímu 

(druhému, třetímu atd.) v pořadí Českého poháru příslušné kategorie ke dni uzávěrky 

nominací. Konečné rozhodnutí je ale vždy na jednotlivých krajích, které své sportovce 

nominují a účast platí. 

 

2. ČOV, MŠMT (projekty, dotace), ČUS, ISU 

a/ ČOV – dotace 2015 

P ČKS obdržel seznam dotací od ČOV. GS seznámil P ČKS s jednotlivými položkami 

dotací. 

P ČKS projednalo text týkající se hodnocení trenérek mládeže, které jsou zařazeny do 

rozvojového programu ČOV. V programu budou pokračovat trenérky E. Horklová, M. 

Škorničková a I. Tokošová.  

P ČKS souhlasí s rozdělením dotací z loterií, které ČKS obdrželo darem od ČOV. 

Distribuce dotací bude probíhat po schválení rozpočtu ČKS valnou hromadou. P ČKS 

ukládá M. Vondřejcové, aby připravila smlouvu pro poskytnutí dotací z loterií za 

podmínek, které určuje darovací smlouvu mezi ČOV a ČKS. 

 

 b/ Rozdělení dotací MŠMT, program II – sportovní talent, program V – organizace 

sportu 
P ČKS souhlasí s návrhy rozdělení finančních prostředků z programů MŠMT, které 

předložili ekonomka svazu a GS.  

 

 c/ ISU World Development Trophy 

P ČKS vzalo na vědomí účast níže uvedených sportovců a trenérů při ISU World 

Development Trophy 2015 v Gdaňsku (obsahuje soutěž a následný seminář): 

Sportovci: Michaela Lucie Hanzlíková (juniorka, účast pouze v semináři), Veronika 

Hořicová (Basic Novice B) a Denisa Cimlová (Basic Novice A). 

Trenérky: Hana Buchtová, Lucie Petráková, Monika Škorničková. 

 

Účast byla nabídnuta všem medailistkám z M ČR žaček a M ČR mladších žaček a také 

nejlepším osmi z pořadí M ČR juniorek. Přihlásily se pouze výše uvedené sportovkyně. 

Svazu nebyly přiděleny kvóty pro chlapecké kategorie, ale ISU a pořadatelé udělili 

výjimku a umožnili na základě žádosti účast na semináři i J. Bělohradskému a M. 

Bělohradskému.  
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3. Příprava valné hromady ČKS a ME 2017 

a/ VH ČKS 

P ČKS neobdrželo od klubů žádný návrh změny stanov ČKS.  

P ČKS obdrželo jeden návrh na doplnění programu (klub SK Kraso Česká Lípa). Tento 

předložený návrh doplnění programu se týká záležitostí, které mohou zaznít v diskusi 

v rámci VH a nemusí být vloženy jako samostatné body programu. 

 

b/ ME 2017 

ISU vyzvala ČKS k účasti jeho zástupců při inspekční návštěvě před ME 2016 

v Bratislavě. P ČKS souhlasí s tím, aby se inspekční návštěvy zúčastnili S. Žídek, V. 

Tauchmanová a R. Vyskočilová 

 

 

4. Informace z komisí 
 

Předsedkyně ČKS 

      a/ Setkání s předsedou ČOV 

Předsedkyně informovala P ČKS o setkání s předsedou ČOV, J. Kejvalem, které 

proběhlo v sídle ČOV dne 3. dubna 2015. Při tomto setkání předsedkyně ČKS 

podepsala „Dohodu o společném postupu“. 

 

      b/ Technické sbory 

Seminář pro členy technických sborů proběhne 13. 6. 2015 v Hradci Králové, 

pozvánky připraví předsedkyně. P ČKS rozhodlo, že přednášet bude V. Tauchmanová 

a účastníci nebudou hradit poplatek, protože je v zájmu P ČKS zlepšit práci 

technických sborů a získat nové zájemce pro tuto činnost. 

 

 c/ stížnosti z klubů 

    Předsedkyně obdržela stížnosti od několika klubů (Kralupy, Česká Lípa, Slaný, 

Roudnice nad Labem a Cheb) k „nové“ formě přidělování soutěží v rámci Poháru 

ČKS. Vzhledem k tomu, že STK v některých případech nepotvrdila to, zda eviduje 

přihlášky na pořadatelství soutěží, které byly podány před 1. 4. 2015, ukládá 

předsedkyně ČKS předsedkyni STK, aby komise zveřejnila na webových stránkách u 

jednotlivých vypsaných termínů již registrované zájemce o pořadatelství soutěží 

Poháru ČKS v sezóně 2015/16.   

 

d/ Testy výkonnosti 

 P ČKS souhlasí s návrhem předsedkyně týkajícím se nutnosti upřesnění níže 

uvedených formulací v textu Organizačních směrnic testů výkonnosti (níže uvedené 

podtržené formulace nepřinášejí žádnou změnu, odpovídají prakticky prováděnému 

způsobu kontroly startu na níže uvedených soutěžích): 

 

1.8.1. Pohárové soutěže  
 V sezóně 2015/16 je start v soutěžích Českého poháru podmíněn splněním příslušného 

testu výkonnosti podle věku závodníka nebo testu vyšší věkové kategorie minimálně na 

bílou kartu. 

 

1.8.2. Mistrovské soutěže  
Podmínkou startu na mistrovství České republiky je splnění příslušného testu 

odpovídajícího věku závodníka/závodnice nebo testu vyšší věkové kategorie na minimálně 
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60% z celkového počtu bodů pro každý vypsaný test (tedy na žlutou kartu) a umístění na 

odpovídajícím místě žebříčku příslušné pohárové soutěže a/nebo splnění dalších 

nominačních kritérií. 

         

        

 

  KR 

a/ ISU WDT Gdaňsk 

Vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění se V. Pupsová soutěže v Gdaňsku nezúčastní. 

Nominaci přijala V. Kvarčáková.  

 

       b/ zasedání komise rozhodčích 

Předsedkyně KR informovala o dopoledním jednání komise a rozešle členům P ČKS 

zápis z tohoto jednání.  P ČKS projedná doporučení a návrhy KR na svém příštím 

zasedání. 

 

 

TMK 

a/ Opravné závěrečné zkoušky neúspěšných uchazečů pro získání kvalifikace II třídy 

(licence B).  

S. Žídek podal informaci o průběhu a výsledcích opravných zkoušek pro získání 

kvalifikace T II. třídy (licence B) uskutečněných dne 18. 4. 2015. 

Uchazeči, kteří neuspěli, mají možnost zdárně ukončit studium nejpozději 30. 6. 2016. 

Termín opravné zkoušky bude určen. 

Druhý opravný termín bude zpoplatněn, částka bude stanovena spolu s určením 

termínu opravné zkoušky.  

 

      b/ Akreditace MŠMT 

Veškeré nezbytné podklady pro získání nové Akreditace MŠMT pro ČKS jsou 

zpracovány.   

Smlouva s FSpS MU v Brně o spolupráci byla již podepsána oběma stranami. 

Vzhledem k předpokládané změně Stanov ČKS v rámci VH ČKS bude žádost 

odeslána až po zapsání ČKS do rejstříku spolků.  

 

       c/ Školení trenérů III třídy  
            P ČKS schvaluje uspořádání školení trenérů III třídy (licence C) v termínu 22. – 24. 5. 

2015 v ČEZ Aréně Ostrava. Pozvánky budou zájemcům o účast rozeslány. Vedoucím 

akce je M. Harant.  

V případě, že se tímto školením nepokryje zájem uchazečů, předpokládá se uspořádání 

dalšího běhu školení v Brně, nebo Praze. 

 

        d/ S Žídek P ČKS seznámil s organizačním, personálním a finančním zajištěním 

výcvikového tábora členů SCM a VSC, který bude přímo předcházet IDP Ostrava v 

termínu 23. – 26. 5. 2015 v Ostravě.  

 

e/ PRTM  
P ČKS schvaluje seznam navrhovaných členů PRTM, včetně kandidátů, kteří budou 

pozváni k výběrovému testování a zúčastní se výcvikové tábora PRTM.  
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P ČKS schvaluje uspořádání VT pro členy PRTM a sportovce v kategorii 

sportovních dvojic v Kravařích v termínu 30. 5. – 8. 6. 2015 včetně předloženého 

rozpočtu a personálního obsazení. Vedoucím akce je E. Milčinský. 

P ČKS ukládá M. Milčinskému, aby do konce srpna oznámil datum a místo podzimní 

kontrolní soutěže a testování členů PRTM. 

 

f/ SCM  
P ČKS schvaluje seznam členů SCM platný od 1. 7. 2015.  

 

g/ VSC  
P ČKS bere na vědomí seznam členů VSC platný od 1. 7. 2015. Tento seznam bude 

předložen při oponentním řízení VSC, sekce krasobruslení dne 13. 5. 2015. 

P ČKS pověřuje S. Žídka, aby se tohoto řízení zúčastnil spolu s vedoucí VSC, V. 

Kopřivovou. 

 

g/ Prověrky výkonnosti 2015 
P ČKS schvaluje předběžný časový rozpis prověrek výkonnosti. P ČKS ukládá 

předsedovi TMK, aby do příštího zasedání připravil pozvánku na prověrky. 

 

P ČKS souhlasí s následující nominací komisařů: 

 

Kategorie sólo a SD: 

Technický sbor: V. Tauchmanová, K. Kamberská, M. Harant. 

Rozhodčí: M. Horklová, J. Mokrá, J. Portová. 

 

Kategorie TP:  

Technický sbor: J. Portová, A.Trnková, S. Grinčová (nebo T. Kunya) 

Rozhodčí: V. Tauchmanová, M. Horklová, J. Mokrá. 

 

ISU Calc: E. Milčinský, V. Milčinská. 

 

P ČKS zároveň schvaluje nominační kritéria pro start na ISU JGP v sezóně 

2015/2016 včetně postupu při případné nominaci na ISU JGP v Bratislavě, která se 

koná v termínu prověrek. 

 

 

h/ Společné semináře KR a TMK 2015 
P ČKS schvaluje termín společného semináře trenérů, rozhodčích a členů 

technických sborů – seminář se bude konat 5. 9. 2015 v sále ADAP. Vedoucí TMK 

a KR připraví společně návrh programu. 

 

 

 

STK 

a/ MM ČR 2016  

Předsedkyně STK informovala P ČKS, že se do výběrového řízení o uspořádání MM 

ČR 2016 přihlásil pouze klub HC Oceláři Třinec, oddíl krasobruslení. P ČKS 

souhlasí s přidělením organizace tohoto mistrovství třineckému klubu v termínu 18. 

– 20. 12. 2015.  
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b/ Registrační řád ČKS  

V souvislosti se změnou Stanov ČKS pracuje STK na úpravách „Registračního řádu 

ČKS“. 

  

 

Ekonomka 

   

a/ Ekonomka seznámila P ČKS s čerpáním rozpočtu 2014, kdy se podařilo původně 

plánovanou a VH schválenou ztrátu ve výši 1 446 500 Kč změnit na kladný výsledek ve 

výši 82 542 Kč. 

 

b/ Ekonomka seznámila P ČKS s prvním návrhem rozpočtu 2015. 

  

 

 

Příští jednání P ČKS proběhne v Praze dne 15. 5. 2015 od 15 hodin. 
 

 

 

 

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.  

 


