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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 
konaného dne 20. 3. 2016 v Praze  

  
P ČKS blahopřeje sportovní dvojici Anna Dušková / Martin Bidař a jejich trenérce Evě 
Horklové k zisku historicky prvního titulu juniorsk ých mistrů světa v krasobruslení, 
který byl vybojován pro Českou republiku. P ČKS děkuje celému triu za výbornou 
reprezentaci českého krasobruslení na MSJ 2016 v Debrecenu. V pondělí 21. 3. 2016 se ve 
13:00 na sekretariátu svazu uskutečnila tisková konference s juniorskými mistry světa a 
jejich trenérkou. 
 
1. ME 2017 

Předseda OV ME 2017 podal informace o proběhlých a připravovaných jednáních 
spojených s organizační přípravou ME 2017 v Ostravě. 

 
2. ČUS 
    P ČKS nominuje místopředsedu ČKS na celostátní poradu předsedů svazů, která se 

uskuteční před VH ČUS v Praze dne 13. 4. 2016. 
 
3. Valná hromada ČKS 

VH proběhne dne 28. 5. 2016 v budově FTVS v Praze Vokovicích, v posluchárně P3. 
P ČKS schválilo návrh programu a rozpočet VH a pověřuje sekretariát přípravou 
konečných variant dokumentů. Kluby budou vyzvány, aby zaslaly případné připomínky 
k programu VH do 6. 5. 2016. Konečná pozvánka bude zaslána v termínu dle Stanov ČKS. 
 

4. Informace z komisí 
  Ekonomka 

  a/ Dotace MŠMT/ČOV 2016 
        i/ Rozdělení dotace MŠMT, program II – sportovní talent 

P ČKS souhlasí s návrhem rozdělení finančních prostředků z programu II, MŠMT 
(včetně navýšení z rozpočtu ČKS). Návrh předložili ekonomka svazu, předseda 
TMK a generální sekretář.  

         P ČKS dále souhlasí s rozpočtem PRTM. 
 

  ii/ P ČKS ukládá generálnímu sekretářovi a STK, aby po skončení pohárové sezóny 
připravili podklady pro poskytnutí dotací klubům z programu V MŠMT  a 
rozdělení prostředků nashromážděných na účtu odvodů z loterií od ČOV, a to dle 
stejných pravidel jako v roce 2015. 

 
      STK 

  a/ Zkušební soutěže v ISU SH (nováčci, nováčci mladší) 
      Úspěšně proběhla i druhá zkušební soutěž v Praze (USK), tentokrát v „papírové“ verzi. 
      Na základě připomínek a komentářů, které předložila V. Tauchmanová, P ČKS  
      souhlasí s tím, že je třeba vyřešit: 

- technické vybavení pro technický panel (není možná kontrola prvků bez 
videozáznamu) 

- zajištění jedné (společné) obrazovky pro rozhodčí 
- způsob přepisu hodnocení z papírových protokolů do výpočetního systému a 

celkovou kontrolu správnosti zadaných prvků a jejich hodnocení 
- je třeba, aby TMK důkladně zvážila a upravila náplně jízd 
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- je třeba, aby STK následně připravila návrh hodnot prvků obsažených v programech 
těchto nejmladších kategorií  

- je třeba připravit proškolení pro data/video operátory a zástupce klubů (předběžný 
termín v září 2016) 

 
    b/ Další úkoly pro STK 

- P ČKS pověřuje STK, aby specifikovala možnosti prostupnosti pohárů  
- P ČKS pověřuje STK, aby upravila příslušné dokumenty ČKS tak, aby již nebylo 

nutno vydávat kartičky testů výkonnosti  
 

     TMK 
   a/ Výcvikový tábor SCM ČKS, VSC Praha a členů PRTM  

TMK navrhuje, aby se ve dnech 28. 4. – 2. 5. 2016 v Ostravě uskutečnil před kempem 
IDP výcvikový tábor členů SCM ČKS, VSC Praha a PRTM.  

       P ČKS schvaluje uskutečnění výcvikového tábora a dále schvaluje předložený   
       rozpočet akce. Výcvikového tábora se zúčastní i vedoucí jednotlivých složek a  
       pozvaní trenéři závodníků. 
 
   b/ Školení trenérů III. t řídy, licence C 

Kromě plánovaného školení trenérů III. třídy (licence C) v květnu v Praze bude možno 
uskutečnit, za předpokladu dostatečného počtu zájemců, školení i v Ostravě, a to ve 2. 
polovině září 2016. Účastnický poplatek bude 2 500,-Kč.   
Současně P ČKS souhlasí s doporučením TMK, aby bývalí absolventi školení, kteří 
obdrželi certifikát pro kvalifikaci „asistent trenéra“ a mají zájem o zvýšení kvalifikace 
pro trenéra III třídy, absolvovali školení znovu (toto je v souladu s dokumentem 
„Zásady pro trenéry“). 

  
   c/ PRTM  

Je připraven návrh seznamu členů PRTM, který bude projednán TMK a následně 
předložen P ČKS ke schválení.  
 

  d/ World Development Trophy, Gdaňsk / Polsko  10. 04. – 18. 04. 2016  
       O účast na tréninkovém kempu požádala M. L. Hanzlíková a její trenérka M.  
       Škorničková, jejich účast nebude hrazena z prostředků ČKS. 
 

     Předsedkyně ČKS 
  a/ školení rozhodčích pro ISU SH 

V. Tauchmanová připraví praktické školení rozhodčích týkající se hodnocení 
komponentů a škály pro hodnocení elementů v ISU SH. (Předpokládaný termín v září 
2016). 

 
  b/ seminář pro členy technických sborů 

P ČKS souhlasí s tím, že se toto školení uskuteční ve druhé polovině září v Hradci 
Králové (termín bude upřesněn) a povede jej V. Tauchmanová. 

 
         

Příští jednání P ČKS se uskuteční v Praze dne 27. 5. 2016 od 12:00. 
 

 
Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.  


