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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného
dne 26. června 2010 v Praze

1.  53. kongres ISU
Nejpodstatnější změny přijaté kongresem zpracovala V. Tauchmanová okamžitě po 
skončení kongresu (jak slíbila na valné hromadě) a generální sekretář je zveřejnil na 
webových stránkách ČKS. Během kongresu se předsedkyně ČKS zapojila do činnosti 
jednání devatenáctičlenné skupiny delegátů, která vypracovala pozměňovací návrhy 
k původnímu návrhu 205. 
Jednou z nejpodstatnějších změn odsouhlasených kongresem je změna počtu tanců 
předváděných v rámci jedné soutěže a změna názvů jednotlivých částí soutěží v tancích na 
ledě. P ČKS souhlasí s návrhem předsedkyně ČKS, aby nově zavedený termín „Pattern 
Dance“ (v podstatě je jím nahrazen termín „povinný tanec“) byl do češtiny překládán jako 
„předepsaný tanec“ (zavedení tohoto termínu nevylučuje jeho pozdější nahrazení termínem 
jiným). 

3. Informace z komisí
Složení odborných komisí ČKS - P ČKS bere na vědomí složení odborných komisí
předložených jejich předsedy/předsedkyněmi:

• Sportovně technická komise 
� Evžen Milčinský - předseda
� Roman Hauzer, Jitka Mokrá, Ivan Smolík, Věra Mojžíšová 

• Komise rozhodčích
� Jitka Mokrá - předsedkyně
� Markéta Horklová, Jarmila Portová, Věra Pupsová, Renata Schejbalová 

• Trenérsko-metodická komise
� Kateřina Kamberská – předsedkyně
� Milan Harant, Eva Horklová, Jitka Charyparová, Vlasta Kopřivová, Petr Starec, 

Stanislav Žídek

      Předsedkyně ČKS
a/ P ČKS pověřilo předsedkyni ČKS, aby byla, na základě žádosti předsedkyně komise 

rozhodčích, i nadále odpovědná za nominace technických sborů na pohárové a mistrovské 
soutěže ČKS v ISU SH. P ČKS souhlasí s návrhem, že technický sbor nominovaný na 
soutěže ČKS se bude skládat minimálně ze tří členů. 
P ČKS dále rozhodlo, že členové technických sborů nesmí být v dané sezóně současně 
aktivními závodníky v kterékoliv kategorii.

TMK
      a/ VSC Praha

P ČKS bere na vědomí seznam členů VSC Praha zaslaný ČKS dne 20.5. 2010 ředitelem 
VSC, ing. Břízou, který je přílohou zápisu. 
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b/ Anti-dopingové seznamy ISU a ADV
P ČKS vzalo na vědomí informaci ISU o zařazení Michala Březiny do systému ADAMS 
(elektronické hlášení pobytu sportovce) a schválilo per rollam zařazení sportovců do anti-
dopingové seznamu ADV. Zařazeni byli dle pravidel ADV Tomáš Verner, Pavel Kaška, 
Kamila Hájková, David Vincour, Lucie Myslivečková a Matěj Novák. Sportovci byli o 
svém zařazení do seznamu a povinností z něj vyplývajících informováni GS. 

STK
a/ Předseda STK předložil ke schválení návrhy úprav “Organizační směrnice 
pohárových soutěží” a úprav “Organizační směrnice testů výkonnosti”.
P ČKS  pověřilo STK, aby upravila a opravila texty ve smyslu připomínek přednesených na 
jednání.

b/ Pravidla
Na květnové valné hromadě ČKS byl vznesen požadavek, aby byly z angličtiny do češtiny 
systematicky překládány změny pravidel, které vydává ISU. Předseda STK požádal V. 
Tauchmanovou a K. Kamberskou o pomoc s překlady Com. 1611, 1619, 1621. Překlady 
budou ve formátu Pdf elektronicky rozeslány na adresy klubů. 

c/ FSC Brno
Předseda FSC Brno vyrovnal své závazky vůči ČKS a znovu požádal o přijetí klubu FSC 
Brno do ČKS. Všechny ostatní náležitosti pro vstup klubu byly splněny. P ČKS rozhodlo o 
přijetí klubu FSC Brno za člena ČKS.
Na základě zkušenosti s přijímáním tohoto klubu do ČKS navrhne P ČKS příští valné 
hromadě změny Stanov ČKS – bude navrženo tzv. provizorní členství, plné členství a 
pozastavené členství. 

d/ M ČR 2011
Klub BK České Budějovice se vzdal pořádání MR žactva a mladšího žactva. P ČKS proto 
pověřuje STK, aby znovu vyhlásila výběrová řízení na pořadatele obou MR. 

Ekonomka
a/ Administrativa ČKS
Ekonomka a GS informovali P ČKS, že jim sekretářka svazu, Zdeňka Havlová, oznámila 
ukončení spolupráce a odchod do důchodu nejpozději ke dni 30.4. 2011, ideálně však ke 
konci roku 2010. 
P ČKS vzalo tuto informaci na vědomí a v této souvislosti pověřuje ekonomku a 
generálního sekretáře, aby připravili novou koncepci fungování sekretariátu od 1.1. 2011.

4. Příprava prověrek výkonnosti, reprezentace
a/ P ČKS schválilo pozvánku, nominační kritéria a bonusy týkající se prověrek výkonnosti
tyto dokumenty budou zveřejněny na webových stránkách svazu.
P ČKS souhlasilo s návrhem TMK, aby se Michal Březina a Tomáš Verner nemuseli 
účastnit prověrek výkonnosti ČKS.
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b/ soutěže juniorské Grand Prix 2010
Na základě požadavků, které sportovci a jejich zodpovědní trenéři zaslali generálnímu 
sekretářovi, rozhodlo P ČKS, že nebude nominovat žádný taneční pár na soutěž v Japonsku. 
P ČKS ukládá GS, aby odeslal ISU formulář s potvrzením využití všech ostatních 
přidělených kvót. O obsazení jednotlivých soutěží JGP rozhodne P ČKS na základě výkonů 
předvedených sportovci v rámci prověrek výkonnosti 2010.
P ČKS zároveň pověřuje předsedkyni KR, aby provedla předběžnou nominaci rozhodčích 
na soutěže JGP, GP a mezinárodní soutěže ISU.

5. Semináře, SCM, PRTM
a/ Seminář pro rozhodčí a trenéry
Společný seminář rozhodčích a trenérů se bude letos konat v Hradci Králové v sobotu 4.9. 
2010, tématem budou změny přijaté Kongresem ISU 2010. Seminář povedou Věra 
Tauchmanová a Kateřina Kamberská. Seminář je povinný pro všechny rozhodčí a současné 
TS a ATS ČKS. Po semináři bude následovat doškolení pro všechny současné TS a ATS.
TS a ATS kteří toto školení neabsolvují, nebudou zařazeni do seznamu TS a ATS ČKS pro 
sezónu 2010 – 2011. U trenérů se jedná o doškolovací seminář podle pravidla 4.1.6. 
Platnost trenérské licence.
Pozvánka bude zveřejněna na webu ČKS, zodpovědná za její přípravu a organizační stránku 
semináře je V.Tauchmanová. 
Termín semináře pro trenéry, rozhodčí a technické sbory  SSB bude upřesněn později.

b/ TMK vyhlásilo školení trenérů III.třídy, licence C. Školení se uskuteční v Karviné od 8. 
do 10. října 2010. Školení povede Milan Harant. Pozvánka s podrobnostmi je uvedena na 
webových stránkách ČKS. Maximální množství účastníků je 40 (2 skupiny po 20).

c/ Předsedkyně TMK informovala P ČKS, že na školení trenérů II.třídy, licence B se 
přihlásili pouze 4 zájemci, a školení se proto zatím neuskuteční.

d/ ISU sponzorovaný seminář pro juniorské skupiny SB, červenec 2010, Budapešť
P ČKS schvaluje návrh TMK nominovat na tento seminář vždy čtyři sportovkyně a jednu 
trenérku ze skupin Kometa USK Praha a Daisies Příbram. P ČKS ukládá GS, aby skupiny 
informoval a vybrané sportovkyně následně přihlásil.
Náhradnicemi budou členky Starlets Jihlava.

e/ ISU seminář pro TS a TK ve Frankfurtu
Protože na Kongresu ISU došlo k podstatným změnám v kategorii tanečních párů, vyzvalo 
ISU stávající ISU TK a ISU TS k účasti na semináři ve Frankfurtu. Mezi pozvanými je i 
K.Mrázová. P ČKS souhlasí s její účastí.

f/ PRTM
P ČKS schválilo seznam členů PRTM platný od 1.7.2010, který je přílohou zápisu.

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze na Strahově v pátek 20.srpna 2010 od 17:00  
hodin.

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová 
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Příloha č. 1 

Složení VSC MŠMT Praha od 1.7.2010

Na základě závěrů výročního hodnocení VSC MŠMT bylo schváleno definitivní složení sekce 
krasobruslení pro sezónu 2010/2011: 

Dospělí :
Michal Březina sólo
Tomáš Verner sólo
Pavel Kaška sólo, podmínka do 31. 12. 2010 
Kamila Hájková – David Vincour taneční pár
Lucie Myslivečková – Matěj Novák taneční pár

Mládež :
Petr Bidař sportovní dvojice
Kristina Kostková sólo
Karolina Procházková – Michal Češka taneční pár
Klára Kadlecová (roč. 1995) sparingpartnerka pro sportovní dvojici s P. Bidařem

Vedle péče o výše uvedené členy bude sekce poskytovat konzultace a tréninkové stáže  
závodníkům zařazeným do SCM ČKS, detašované pracoviště Praha.
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Příloha č. 2 

Seznam PRTM od 1.7.2010

1. Barna Adam USK Praha
2. Bidař Martin BK České Budějovice
3. Dušková Anna USK Praha 
4. Jakubka Radek HC Litvínov
5. Janiczková Aneta HC Oceláři Třinec 
6. Jechová Zuzana USK Praha
7. Kratěnová Natálie TJ Stadion Brno
8. Kresničerová Andrea BK Variace Liberec
9. Pavlasová Eliška HC Rebel Havlíčkův Brod
10. Popková Lucie BK LR Cosmetic Ostrava 
11. Štramberská Alžběta HC RI Okna Zlín
12. Vlasáková Adéla HC Rebel Havlíčkův Brod
13. Zátopková Nikol FSC Kopřivnice

Kandidáti PRTM:
Bělohradský Matyáš SKK Karlovy Vary
Juhaňáková Aneta HC Ledeč nad Sázavou
Popková Terezie BK LR Cosmetic Ostrava

TP Kateřina Doubravová / Martin Žáček KK Pardubice / BK Příbram *
* vyřazeni ze seznamu kandidátů PRTM, protože partner ukončil činnost v TP


