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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 15. 4. 2018 v Praze 
 

1. P ČKS schválilo návrh programu valné hromady ČKS, která se uskuteční 12. 5. 2018.  

    Veškeré podklady k volební valné hromadě budou rozeslány všem klubům ČKS. 

 

2. ISU JGP Ostrava 

    S. Židek informoval o stavu příprav této soutěže, která se uskuteční v září v Ostravě.  

 

3. Informace z komisí 

    Ekonomka 

Ekonomka informovala o stavu dotací přidělovaných MŠMT. ČKS tyto přidělené dotace 

akceptoval a byly v dané výši upraveny položkové rozpočty. Zatím bylo ze strany MŠMT 

doručeno „Rozhodnutí“ pouze k dotaci REPRE. Dosud nebyly fakticky zaslány finanční 

prostředky z žádného typu dotace. Provoz svazu a zabezpečení reprezentace jsou hrazeny 

z vlastních prostředků ČKS. 

 

Komise rozhodčích 

Byly odeslány následující přihlášky na semináře ISU ve Frankfurtu: 

V. Tauchmanová (povinná recertifikace pro technické kontrolory ISU pro sóla a sportovní 

dvojice + seminář GOE pro sóla a SD) 

L. Mužíková (mezinárodní technický specialista pro sólové kategorie). 

R. Kosina (seminář GOE pro tance) 

 

M. Mišurec byl přihlášen na seminář mezinárodních vrchních rozhodčích tanců na ledě  

v Miláně. 

 

  Sportovně technická komise 

     a/ aplikace pro registrace ČKS - J. Mokrá informovala P ČKS o průběhu příprav nového  

         systému registrací ČKS. 

 

    Trenérsko-metodická komise 

    P ČKS bere na vědomí zápis z jednání TMK ČKS ze dne 10. dubna 2018. 

a/ SCM ČKS 

Bere na vědomí negativní stanovisko MŠMT k zařazení členů mladších 15 let. Ukládá 

předsedovi TMK a sekretariátu svazu, aby byly po obdržení závěrečného Rozhodnutí 

MŠMT, vč. konkrétních částek, dořešeny veškeré otázky v souladu s pokyny z tohoto 

Rozhodnutí. 

 

b/ PRTM  

P ČKS schvaluje společný postup TMK pro výběr členů PRTM (v současnosti je na 

seznamu 14 členů a 9 kandidátů). Schvaluje i výcvikový tábor PRTM v Kravařích  

(28. 5. – 2. 6. 2018).  

 

c/ výcvikový tábor reprezentantů, SCM, VSC a PRTM – Ostrava, květen 2018 

P ČKS schvaluje podrobnou zprávu předsedy komise. Výcvikový tábor se uskuteční 

v Ostravě (Multifunkční hala a Atletická hala) ve dnech 24. 5. – 2. 6. 2018. Současně 

schvaluje účast sportovců ve smyslu doporučení TMK ČKS. 

Hlavním trenérem bude R. Arutyunyan, vedoucím výcvikového tábora bude S. Židek.   
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d/ Prověrky výkonnosti 2018 + nominační kritéria; forma prověření členů seniorské 

reprezentace. 

P ČKS potvrzuje termín prověrek výkonnosti 2018: 10. – 11. 8. 2018 (OSTRAVA – 

OSTRAVAR ARÉNA). Prověrky v uvedeném termínu budou pouze pro juniorské 

kategorie.  

Kritéria nominací na JGP budou vycházet z dosud platných kritérií s tím, že případná 

doplnění bude řešit nová TMK. 

P ČKS schvaluje návrh způsobu kontroly reprezentantů v seniorských kategoriích. 

 

e/ Oblast vzdělávání  
P ČKS souhlasí se zahájením Školení trenérů II. třídy, Licence B v září 2018.  

Současně ukládá sekretariátu ČKS, aby úzce spolupracoval na činnostech nutných pro 

zahájení tohoto typu školení a zpracoval veškeré podklady a materiály pro úspěšné 

prodloužení (obnovení) Akreditace v rámci MŠMT. 

 

4. Různé 

   a/ ZODM 2018, Litomyšl 

M. Blaťák, předseda krasobruslařské sekce organizačního výboru ZODM, informoval o 

pracovním setkání ředitelů sportovních soutěží se zástupci ČOV, které se uskutečnilo 

21.3. 2018 a na kterém proběhlo celkové hodnocení ZODM 2018. 

 

   b/ olympijské festivaly 

Předsedkyně ČKS obdržela dne 22. 3. 2018 e-mail od A. Švihlíkové s poděkováním za 

spolupráci a nasazení, se kterým se kluby v Ostravě a Brně do projektu zapojily. 

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční 11. 05. 2018 od 16:00 hodin v Praze.  

 

 

 

 

      Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová. 


