P ČKS 29. 9. 2021

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného v Praze dne 29. 9. 2021

1. Informace předsedy
Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně projednal některé důležité
informace:
a/ kvalifikace krasobruslení na všechny soutěže ZOH
Za celé krasobruslařské hnutí nutno poděkovat všem reprezentantům, kteří se
zasloužili o možnou účast našich zástupců na ZOH 2022 v Pekingu ve všech
kategoriích včetně týmové soutěže (10 týmů).
Je rovněž zavazující fakt, že celkovou závěrečnou olympijskou přípravu nutno
koncipovat s ohledem na pro všechny náročnější situaci v rámci programu
samotných ZOH.
TMK, spolu s celým P ČKS, bude tuto situaci pravidelně konzultovat se
zodpovědnými trenéry i závodníky a samozřejmě bude cíleně olympioniky
podporovat.
b/ JGP 2022
ISU požádalo předsedu o možný posun termínu na 31. 8. - 3. 9. 2022. Předseda
zjistil možnosti haly i hotelů a setkal se s kladnou odezvou. Přidělení JGP v tomto
termínu bylo potvrzeno rozhodnutím Councilu ISU na jeho podzimním jednání.
b/ Partner Dermacol
Předseda požádal ekonomku (jakožto jednatelku CFS s.r.o.) o přípravu podkladů
pro smlouvu o spolupráci s firmou Dermacol, jak požadoval Jiří Mazánek.
Ekonomka svazu předložila návrh barterové smlouvy.
Předseda svazu uskutečnil v rámci WTA turnaje v Ostravě jednání s panem J.
Mazánkem a vzájemně se informovali o dalším postupu činnosti v oblasti
sponzorů, stejně jako i v ekonomických otázkách.

2. Mentální příprava pro sportovce ČKS
a/ Jednání s M. Bičem
Předseda zaslal P ČKS emailem představení pana Biče i nástin jeho finančních
požadavků. M. Bič již začal spolupracovat s Filipem Taschlerem.
Z diskuse vyplynulo:
M. Bič zašle písemně nabídku služeb. Členové P ČKS mu vysvětlili, jaká má být
struktura nabídky.
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b/ Global SDA holding (pan Štecák)
P ČKS schvaluje seznam sportovců / párů, kteří se mohou účastnit projektu v sezóně
21/22. Výběr ČKS bude zaslán panu Štecákovi, ale ke konečné dohodě dojde až a
v případě, že předloží rozklíčování jednotlivých sazeb za jednotlivé úkony.
Zároveň bude částka ze strany svazu hrazena za provedené úkony čtvrtletně.
Předseda obdržel základní cenový návrh. Po diskusi a pro možné porovnání
s dalšími nabídkami požaduje P ČKS po panu Štecákovi zaslat ČKS do 15. 10.
cenovou nabídku týkající se obsahu práce s Olympioniky (Michal Březina a Eliška
Březinová) do termínu konání ZOH, a dále cenovou nabídku za služby pro kategorii
seniorů, juniorů, žactva - počet sezení, rozsah, věkové limity, zahrnutí trenéra
a/nebo rodiče - rozsah a finanční plnění.

3. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS
a/ agenda SCM
Po dohodě předsedy Židka a Petra Starce převezme od 1. 10. 2021 P. Starec metodické
vedení SCM. V této souvislosti bude upravena smlouva o poskytnutí služeb paní
Hrdličkové. Obě úpravy budou platné do 30. 6. 2022.
Smlouvy jsou připraveny k podpisům.
b/ VH a semináře 2022
Paní Hrdličková projednala s manažerem hotelu možnost pořádání VH a seminářů
v prostorách hotelu Olympik i v roce 2022. Manažer doporučuje zamluvit termíny
co možná nejdříve.
P ČKS proto stanovuje termín VH 2022 na sobotu 14. 5. 2022, předběžně v hotelu
Olympik vzhledem k dobrým zkušenostem organizačních i ekonomických. P ČKS
dále stanovuje předběžný termín seminářů (předpoklad při JGP Ostrava) na 3. 9.
2022 (rovněž na základě kladné zkušenosti v minulosti.

c/ Nabídka 3 sady ISU SH
STK navrhuje nabídnout tuto sadu pro soutěže projektu Bruslička spolu se zaškolením
obsluhy Brusličky.
Paní Koblasová zájem projevila, probere to s ostatními kluby účastnícími se
projektu Bruslička a následně se ozve. Dle jejího předpokladu by na ISU SH mohla
Bruslička případně přejít od další krasobruslařské sezóny.

Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace z komisí“.

2

P ČKS 29. 9. 2021
4. Informace a návrhy z jednání komisí
Trenérsko-metodická komise
a/ Talent
i/ kempy SCM a PRTM
Program a rozpočty kempů byly schváleny.
Na základě žádosti, kterou zpracovala E. Hrdličková a S. Žídek, obdrželo ČKS
výjimku z limitů NSA pro odměny významným světovým odborníkům.

b/ Reprezentace
i/ SD Zhuk / Bidař
P ČKS požaduje po páru zaslání podrobného plánu tréninkové přípravy. Protože se
nezúčastnily soutěže v USA, díky které jim bylo umožněno se omluvit z prověrek
výkonnosti a která měla sloužit jako kontrola jejich připravenosti na olympijskou
sezónu, požaduje ČKS po páru zaslání videí s oběma kompletními soutěžními
programy, a to do 17. září.
Teprve poté bude rozhodnuto o případné úpravě poskytnutých finančních
prostředků v jejich reprezentačních smlouvách, a tedy i o žádosti o úhradě
ubytování v Moskvě od října 2021 dle rozpočtu předloženého zodpovědným
trenérem.
Zodpovědný trenér Petr Bidař se omluvil za to, že nepodali včas informaci o
zdravotních problémech partnerky, které nevedly k výpadku v přípravě, ale
pouze k nutnosti přerušení tréninku odhazovaných skoků. Zaslal videa ze
srpnových jízd páru bez zařazených odhazovaných skoků (potíže s kotníkem).
Zaslal také týdenní tréninkový plán SD, pokud trénuje u paní Mozer.
P ČKS rozhodlo ve věci úhrady bytu v Moskvě takto:
úhrada je možná pouze do výše jejich příspěvků v repre smlouvách. V případě
překročení částky, budou muset byt nadále hradit sami.
ii/ Michal Březina
Sportovec předvedl na soutěži USIC dva výborné programy a vyhrál, i přes
zranění (odražení) boku po pádu při pokusu o 4S v tréninku před volnými
jízdami.
Sportovec dále získal v rámci této kontrolní soutěže bonusy za předvedené
prvky ve výši 12 000,- Kč za KP a 13 000,- Kč za VJ .
iii/ Eliška Březinová
Sportovkyně se neúspěšně zúčastnila soutěže ACI v Montrealu.
E. Březinová v den konání P ČKS požádala o zrušení účasti na předolympijské
testovací soutěži ISU v Pekingu, protože je téměř nemožné zajistit cestu, víza a
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množství nutných testů, které si musí sportovec i trenér ve většině případů
zařídit sami, bez podpory sekretariátu. Navíc byl zrušen jeden z leteckých
mostů z USA do Pekingu, a tedy pro trenéra Sabovčíka odpadla možnost účasti
na soutěži. Eliška se bez trenéra zúčastnit nemůže. P ČKS rozhodnutí Elišky
Březinové bere na vědomí a kvituje.
iv/ sourozenci Taschlerovi
Po skvělém vstupu do sezóny při Lombardia Trophy, kde příliš bodově
nezaostali za páry, které se na MS umístily kolem 15.místa, pokračovali
Taschlerovi i výborným výkonem v RT při ZOH kvalifikaci na Nebelhorn Trophy,
kde byli celkově druzí. Ve volném tanci sice přišla chyba partnerky v Twizzlu,
ale přesto, že se v konečném pořadí propadli na páté místo, získali pro ČR
kvótní místo na ZOH 2022 i v kategorii tanců na ledě, a to s luxusním
náskokem 12 bodů na prvního nepostupujícího. ČR tak poprvé od začátku
devadesátých let (a poprvé v samostatné historii) obsadí na ZOH všechny
kategorie. Podle průběžných propočtů je reálná i účast našich bruslařů
v týmové soutěži ZOH pro 10 nejlepších světových týmů.
Natálie s Filipem se nyní na týden přesunou do ČR a po návratu doladí
s trenérským týmem přípravu směrem k ZOH, včetně plánu soutěží. Přislíbili
účast i na Memoriálu Pavla Romana (stejně jako sourozenci Mrázkovi).

v/ změny v nominacích
P ČKS bere na vědomí tyto změny:
TP Cimlová / Hlavsa se ještě nebyl schopen zodpovědně připravit na JGP
v Lublani, ale JGP v Linci již pojedou, návrat na led Denisy po zranění probíhá
velmi dobře.
P ČKS jim proto stanovuje soutěž v Linci jako náhradní místo prověrek
výkonnosti pro plnění juniorských kritérií.
TP Cimlová / Hlavsa také požádal o přesun z Budapešť Trophy na soutěž
Mezzaluna Cup v Římě ve stejném termínu, protože tam jedou i ostatní páry
z týmu Barbary Fusar-Poli. Pořadatelé jejich přihlášku přijali. Soutěže se
v kategorii Advanced Novice zúčastní i sourozenci Blaasovi.
N. Rychtaříková – účast na Nebelhorn Trophy nakonec zrušena kvůli zranění
zad, požádala o dodatečnou přihlášku do Nice. Do Nice poletí nově i Adéla
Vallová (kategorie juniorek).
SD Zhuk/Bidař – pár požádal o účast na soutěži Victor Petrenko Cup v Oděsse
(UKR) v půlce října. Zde došlo k omylu v komunikaci v Mozer teamu, pár se
zúčastní soutěže Autumn Talent Trophy ke konci října v Kyjevě.
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Warsaw Cup - přihlášku zrušila Dominika Motlochová
G. Reshtenko - ruská část trenérského týmu požádala, po souhlasu Michala
Matlocha, o to, aby se Georgii přece jen zúčastnil Challengeru v Nur-Sultanu
(KAZ), a to s ruským trenérem Usatovem.
Trnava Ice Cup - účast zatím odřekly Oluša Gajdošová (studijní povinnosti) a
Thea Reichmacherová.
vi/ Univerziáda a nominace na šampionáty ISU
T. Verner dohodl v rámci VSC, že se E. Březinová a M. Bělohradský zúčastní
Univerziády v Lucernu (samozřejmě v případě splnění dříve publikovaných
kritérií ČKS = TES pro ME).
Univerziáda se koná ve stejném termínu jako MM ČR. Proto ČKS rozhodlo, že
se v případě nominace na ME, případně MS bude postupovat takto:
Na ME/MS bude nominován sportovec, který splní kritéria ISU.
Pokud bude sportovců se splněnými kritérii na ME/MS více, rozhodne o pořadí
nominace nejvyšší součet TES z obou soutěžních jízd na MM ČR 2022 nebo
Univerziádě 2021 a dále na jedné mezinárodní soutěži z kalendáře ISU (kromě
Univerziády), které se sportovec / sportovkyně v soutěžní sezóně 21/22
zúčastnil/-a a dosáhl/-a při ní nejvyššího součtu TES.
vii/ Na návrh ředitelky VSC bude E. Slavíčková přidána do Talent týmu VSC, aby
mohla čerpat i lékařské zabezpečení VSC. Bez přímých úhrad ze strany VSC. P
ČKS souhlasí.

d/ Vzdělávání
i/ Projekt pro vytvoření výukového materiálu v krasobruslení
Cílem by mělo být vytvoření základní metodické brožury v tištěné podobě s odkazy
na elektronickou širší verzi, zahrnující i fotografie a videa. Začne se s materiály pro
školení licence C, následně materiály pro školení lektorů, licence B a nakonec
licence A.
S. Židek a K. Kamberská kontaktovali Marii McLean a získali informace o celém
systému přípravy školení ISU. Zároveň S. Židek projednal s P. Starcem možnosti
použití výukových materiálů MUNI.
S. Židek svolá v průběhu září schůzku TMK na toto téma a následně zašle
sekretariátu a ekonomce podklady, aby mohla s právníkem a daňovým poradcem
projednat, jaké typy smluv a v jakém rozsahu prací, budou s tvůrci uzavřeny.
Pro trenéry licence C se vytvoří uzavřené okruhy otázek. Bude sepsán sborník
věcí (metodická brožura), které mají frekventanti umět.
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Licence B a A budou více otevřené.
Z ISU přišla výzva na přihlášku testovací verze vzdělávání trenérů Level 1, na
který se předběžně přihlásí K. Kamberská a G. Hrázská Žilková.
V rámci kempu PRTM Kravaře se přítomní členové P ČKS dohodnou s Kateřinou
Kamberskou a na dálku s Gabrielou Hrázskou Žilkovou (zorganizuje E. Milčinský)
a vysvětlí jim, co od nich ČKS při přípravě materiálů požaduje.
Na základě zkušeností s tvorbou brožury a materiálů pro Licenci C se bude
obdobně postupovat při tvorbě brožury pro Licence B a A, případně se zvolí
postup jiný.
ii/ Akreditace ČKS
Nová akreditace je nachystána (připravili S. Židek a P. Starec), pouze se pro její
podání na MŠMT musí zajistit v originále podpisy souhlasů všech lektorů, což si
vyžádá delší časový úsek.
e/ nominace skupin SB na MS/MSJ SB 2022
P ČKS stanovuje nominační soutěže:
Seniorky – Mozart Cup Salzburg, 27. - 29. 1. 2022 (dvě skupiny)
Juniorky – Mozart Cup Salzburg, 27. - 29. 1. 2021 (tři skupiny)
- pokud pořadatel juniorské týmy nevezme, proběhne nominační závod při
MČR v Pardubicích, pak bude nutno zajistit alespoň dva cizí TS/TC do panelu.
Platí povinnost účasti na MČR týmů, které se chtějí zúčastnit MSJ SB a MS SB.
Pořadatelky Mozart Cup zatím předběžně možnost účasti až tří českých skupin
přislíbily.
f/ Visiting Coach ISU
V. Paulusové žádá ČKS o prověření u DvC ISU stav čerpání budgetu Visiting
Coach ISU - pověřen GS. ČKS již další prostředky na podporu projektu nemá, a
tedy nevyčlení. Případné další náklady si budou muset skupiny hradit přímo.

Ekonomka ČKS
a/ odměny trenérům Talentované mládeže a reprezentace
Ekonomka předložila návrh upravené „smlouvy o podpoře tréninkového
procesu talentovaných sportovců ČKS“.
Ekonomka také předložila znění ekonomické směrnice č. 7, která uvedenou
problematiku popisuje. Kompletní ekonomické směrnice budou publikovány na
webu ČKS.
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b/ smlouvy SCM
P ČKS souhlasí s návrhem ekonomky a vedoucího SCM Petra Starce, že na
základě podkladů od VSC připraví úpravy stávajících smluv SCM, které budou
platné od 1. 1. 2022.
c/ smlouva pan Mrázek - výsledkový servis ze soutěží
P ČKS schvaluje spolupráci pro sezónu 21/22 v intencích pravidel a odměn z
neuskutečněné sezóny 20/21.
d/ smlouva na obsluhu ISU SH
P ČKS schvaluje dodatek smlouvy s E. Milčinským na sezónu 21/22 se stejným
obsahem jako byl připraven pro sezónu 20/21.

Komise rozhodčích
a/ Nominace na mez.soutěže - změny
P ČKS bere na vědomí změny nominací rozhodčích na mez. soutěže z kalendáře
ISU (informaci podal předseda KR):
J. Mokrá – zrušena účast TP na JGP SLO.
M. Mišurec – nominován na GP USA v Las Vegas
Protože byl nominován ve stejném termínu na soutěž v Nice, pokusí se F.
Baudyš a R. Kosina najít náhradu.
V. Tauchmanová byla pozvána jako rozhodčí na GP Gran Premio Italia v Turíně.
Proto by na GP Ruska místo ní letěla Jitka Mokrá.
ZOH 2022:
ČKS byla vylosována kvóta pro soutěže mužů, žen a sportovních dvojic.
Návrh nominace ze strany komise M. Mišurec (muži), S. Šmídová (ženy) a V.
Tauchmanová (SD). Náhradnice M. Horklová (pro všechny kategorie).
Na ISU se musí nominace jmenovitě potvrdit do 8. 10. 2021.

b/ Školení pro nové rozhodčí a na zvýšení kvalifikace
sóla a SD - Praha 11. 9. 2021
Školení rozhodčích sóla na zvýšení kvalifikace: jedna ze třetí tř. na druhou a čtyři
z druhé tř. na první. Všichni úspěšně.
Pět uchazečů na nové rozhodčí prošlo teoretickým testem a budou skládat
praktické zkoušky v Ostravě a Příbrami. Tři byli neúspěšní.

c/ TP SB
Proběhly praktické testy. Čtyři účastnice splnily testy a byly zařazeny do
seznamu TP.
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d/ TP sóla
Praktické zkoušky pro nové členy TP sólo proběhnou 20. listopadu v Hradci
Králové od 10 hodin, zkoušející Věra Tauchmanová.

Sportovně technická komise
a/ přestupy a hostování
P ČKS schválilo per rollam přestupy a hostování v zářijovém přestupním
termínu.
b/ M ČR SB
Pořadatel KK Pardubice oznámil předsedovi STK, že v původně plánovém
termínu M ČR SB se má v hale uskutečnit kvalifikační utkání pro MS v basketbalu
a že obdržel od města Pardubice i ČBF žádost o přeložení M ČR na jiný termín.
Navíc, termín M ČR koliduje se soutěží v Drážďanech, kam jezdí poměrně velká
část českých týmů. Proto KK Pardubice navrhuje, aby se M ČR SB přesunulo na
sobotu 19. 2. 2022 nebo neděli 20. 2. 2022 (tyto volné termíny navrhla hala).
Jeden z těchto termínů bude po dohodě s pořadateli Poháru ČKS v České
Třebové. Případně je možné zrušit ČP VC Brna.
STK navrhuje přesun schválit. P ČKS s návrhem STK souhlasí.
c/ Zrušení závodu ČP
Pořadatel KK Teplice oznámil zrušení závodu, který se měl konat 6. a 7.
listopadu 2021.
d/ Memoriál Pavla Romana
Pořadatel KK Olomouc požádal, zda by bylo možné v rámci soutěže naplánovat i
některou / některé kategorie ČP pro případ, že by se přihlásilo méně tanečních
párů, a tedy by soutěž postrádala ekonomický smysl.
Protože byl zrušen závod ČP v Teplicích ve stejném termínu, P ČKS s nabídkou
KK Olomouc souhlasí. Rozsah závodu bude dohodnut po uzávěrce přihlášek
MPR.
e/ žádost o mez.soutěž ADULT
KK Nejdek požádal o schválení mez.soutěže ADULT kategorií v termínu 14. - 17.
4. 2022 na ZS Nejdek pro kategorie sóla, SD i TP.
Pořadatel žádá o ISU SH a rozhodčí.
P ČKS nemá proti mezinárodní klubové soutěži námitek a souhlasí se zápůjčkou
systému za stejných podmínek, jako mají např. ZODM.
Tato soutěž Adult nebude součástí systému soutěží ČKS, proto na ni P ČKS
nemůže provádět žádné nominace rozhodčích. Oslovení rozhodčích a členů TP
je povinností pořadatele.
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5. Různé
a/ Dotace Praha 2022
E. Hrdličková obdržela opětovnou žádost pražských klubů o zastřešení dotace HMP
pro rok 2022. Termíny jsou opět šibeniční. 5. 10. 2021 informační seminář, podání
žádosti do 31. 10. 2021.
Paní Hrdličková dále informovala P ČKS o neustálé korespondenci ze strany pana
Cacha z USK Praha, že rozdělení dotace pro jednotlivé kluby bylo ze strany ČKS
nespravedlivé. Jde o nepochopení skutečnosti, že o dělení poslední dotace ČKS
vůbec nerozhodovalo, a tedy výzvy na schůzky a stanovení pravidel ze strany ČKS
jsou bohužel bezpředmětné, protože pravidla stanovuje Magistrát hl. m. Praha.

b/ Exhibice
P ČKS bere na vědomí exhibiční vystoupení SD Zhuk/Bidař v Moskvě 25. 9. 2021
v rámci představení Mozer Teamu, bez nároku na honorář.
c/ spolupráce s ČT
Česká televize by ráda natočila medailonek ke 30 letům VSC s reprezentanty, kteří
se již nominovali na ZOH. Tomáš Verner je pověřen P ČKS domluvit podrobnosti.
Dále Česká televize hledá experta pro dobu konání ZOH (předpokládaná účast
v Pekingu) a dále spolukomentátora pro Miroslava Langra. V rámci diskuse padla
jména, která bude Tomáš Verner komunikovat s M. Langerem. Místopředseda
Milčinský také doporučuje, aby se přenosy z krasobruslení rozšířily o studio
expertů spolu s komentátorem tak, jako tomu bývá při přenosech z jiných, i
menších, sportovních odvětví.

Příští jednání P ČKS se uskuteční ve čtvrtek 4. 11. 2021 v Praze v 10:30.
Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.
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