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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného  

 dne 21. května 2010 v Praze 

 

 

 

1. Příprava valné hromady  

P ČKS prodiskutovalo své návrhy na složení komisí a pracovního předsednictva VH a zprávu 

předsedkyně i zprávy ekonomky svazu, předsedkyně TMK a předsedy STK. P ČKS dále 

projednalo přípravu průběhu valné hromady a navrhlo úpravy, které budou předloženy valné 

hromadě ke schválení. 

 

 

 

2. Informace z komisí 

    TMK 

Prověrky výkonnosti 

 P ČKS  schvaluje termín prověrek výkonnosti 2010 v sobotu 21.srpna 2010. Prověrky se 

budou konat v Praze na ZS Hasa. 

 

EYOF 2011 Liberec 

 P ČKS schvaluje na základě výsledků a výkonů předvedených v sezóně 2009/2010 

předběžnou nominaci na EYOF 2011 (věková hranice pro účastníky je od 1.7.1994 do 

30.6.1996): 

 chlapci: Petr Coufal, Tomáš Kupka 

 dívky: Eliška Březinová 

  ČKS obdržel od ČOV příspěvek na přípravu sportovců v roce 2010 ve výši 64.690 Kč. 

 

Akreditace MŠMT pro vydávání osvědčení o kvalifikaci trenéra krasobruslení II. třídy, 

licence B 

 Současná akreditace je platná do 1.6. 2010. Dr. Starec připravil podklady pro novou 

akreditaci. P ČKS tyto změny schvaluje a ukládá sekretariátu připravit ve spolupráci s dr. 

Starcem  a dr. Sedláčkovou žádost o prodloužení akreditace.  

 

STK 

a/ P ČKS bere na vědomí změnu názvu klubu FSC Technika Brno – nový název je VSK 

Technika Brno. 

b/ P ČKS bere na vědomí změnu názvu klubu HC RI Okna Zlín – nový názec je HC PSG 

Zlín. 

c/ P ČKS projednalo žádost klubu FSC Brno na přijetí do ČKS. Stanovisko P ČKS je toto: 

předseda klubu nemá vyrovnané závazky vůči ČKS vyplývající ze smlouvy o zajištění M 

ČR 2010, P ČKS přihlášku doposud neschválilo a valné hromadě nedoporučí, aby klub 

přijala.  

d/ P ČKS souhlasí s doporučením STK a přiděluje MR žactva a mladšího žactva BK České 

Budějovice. Výběrové řízení na pořadatele M ČR juniorů a Přeboru ČR seniorů bude 

vyhlášeno znovu.  

   e/ P ČKS schválilo pořadatele a data soutěží Českého poháru a testů výkonnosti. 
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3.  Různé 

P ČKS pověřuje generálního sekretáře, aby ve spolupráci s ing. Žídkem vypracoval a odeslal 

žádost o finanční podporu související s pořádáním J GP v Ostravě. 

 

 

 

 

 podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová  

 


