P ČKS 26. 08. 2020
Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného v Ostravě dne 26. 8. 2020

1. Informace předsedy
Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně se zabýval některými velmi
důležitými body:
a/ JGP Czech Skate 2020 v Ostravě
Velice nečekaně zaskočila OV JGP v Ostravě zpráva z ISU, které rozhodlo o
zrušení celé světové série juniorské GP. Rozhodnutí se především opíralo o další
nepříjemné šíření pandemie Covid 19 ve většině států světa. Akce byla již
intenzivně zajištována s cílem hospodárné, ale současně kvalitní organizace.
Vzhledem k dobrým vztahům předsedy OV JGP se všemi zásadními dodavateli
služeb (OSTRAVAR ARÉNA, Clarion CH, Quality Hotel Ostrava City atd.) není
nutno řešit žádné přímé ekonomické ztráty, resp. storno poplatky. Předseda,
spolu se sekretariátem svazu vyřešili postup navrácení přidělených dotací
z Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.
Nemilý zůstává fakt, že juniorští reprezentanti přišli o kvalitní srovnávání v rámci
této oblíbené světové série. Rovněž jsme ztratili možnost případných příjmů
prostřednictvím CFS s.r.o.
b/ IDP Novice 2019-2020 v Ostravě
Organizační tým IDP, jehož je předseda svazu členem, se po velkém zájmu
zúčastněných trenérů ze 13 zemí Evropy, dohodl s Development komisí ISU na
možnosti uspořádání opětovného Online semináře (třídenního) v měsíci září (8.
– 10. 9. 2020). Předseda svazu informoval:
- podařilo se zajistit opět velmi kvalitní tým přednášejících odborníků (mj.
Brian Orser, Paige Aistrop atd.)
- je již uzavřen celkový plán lekcí a trenéři, vedoucí týmů i sportovci jsou již
dostatečně v předstihu informováni.
- veškeré lekce budou opětovně nahrávány, a tím vytvořen komfort pro
účastníky v případě, že z důvodu pracovního zaneprázdnění nebudou moci
seminář sledovat přímo.
- některé praktické informace a poznatky bude možno využít i pro další
trenéry při akcích
- S technickým zajištěním pomáhá opět „ZOOM Master“ Petr Juříček
Pokud by koronavirová situace dovolila, je organizačním týmem navrhovaný
závěrečný seminář IDP Novice v květnu 2021, a to v OA v Ostravě, projednán i
s DvK ISU.
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c/ Porada předsedů svazů s NSA
Předseda informoval o důležitých bodech jednání vedení Národní sportovní
agentury v čele s M. Hniličkou, a to dne 29. 7. 2020 v kongresovém sále Clarion
CH v Praze-Vysočanech.Rovněž informoval o dalším způsobu kontaktů vedení
NSA se sportovním hnutím a to formou tzv. Roadshow. Nejbližší výjezdy jsou do
Karlovarského a Ústeckého kraje a to 26.8. a 27.8.2020. Budou následovat
průběžně výjezdy do dalších krajů (až do 15. 10. 2020).
d/ Žádost o ME 2023
V souladu s usnesením P ČKS podal předseda spolu s GS svazu na ISU
předepsanou žádost o možné uspořádání ME 2023 v Ostravě. Se zpracováním
nezbytných příloh pomohl P. Juříček, ved. PR skupiny svazu.
e/ činnost PR skupiny
Předseda s P. Juříčkem navštívili vedení tiskárny, která tiskla kalendáře, a
projednali s ním celý postup zasílání na jednotlivé kluby. O kalendáře je rovněž
zájem na eshopu.
Po dohodě s P ČKS připraví Petr Juříček a do konce týdne pošle podklady k práci
PR, stav eshopu a výhled další práce eshopem.
Členové P ČKS se dohodli, že ČKS vyhlásí výběrové řízení na zajištění PR a
marketingu svazu od 1. 1. 2021 na dobu dvou let. Bude osloven Dr. Jirousek
s požadavkem na přípravu výběrového řízení.
f/ CFS s.r.o.
Jednatelé s.r.o. projednali a následně schválili závěrečnou ekonomickou
Rozvahu a Výsledovku za uplynulý účetní rok a předloží jej ke schválení VH CFS
s.r.o. Daňové přiznání bude zpracováno dle platných právních předpisů, a to
nejpozději do 1. 11. 2020. VH CFS s.r.o. se sejde v průběhu prověrek výkonnosti.

2. Kontrola připravenosti VH ČKS
E. Hrdličková rozeslala v minulém týdnu členským klubům pozvánku na VH i
materiály k projednání. Účast potvrdilo ke dnešnímu dni 37 klubů, 2 kluby se
omluvily.
Z klubů nepřišla žádná připomínka nebo návrh na úpravu programu.
Kandidáty na funkci předsedy KR jsou František Baudyš, Roman Hauzer,
Markéta Horklová a Věra Tauchmanové. Všichni kandidaturu potvrdili.
P ČKS schválilo, po diskusi, per rollam návrh Jednacího a Volebního řádu VH.
P ČKS rovněž bere na vědomí vyjádření Dr. Jirouska ke Stanovám ČKS. Jedná se
o reakci na úkol z usnesení poslední VH ČKS. S návrhem dotazů pomohl
předseda RK M. Blaťák.
Návrhy členů komisí VH ze strany P ČKS:
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Pracovní předsednictvo: Evžen Milčinský
Mandátová komise: Kateřina Tykalová
Návrhová komise: Stanislav Židek, Renata Schejbalová
Ověřovací komise: Monika Skorničková

3. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS
a/ Stará sada ISU SH
T celkové likvidace starých kusů sady z r. 2005:
31. 03. 2020
Likvidace proběhne na sběrném dvoře 12. 9. 2020. Protokoly budou posléze
zaslány sekretariátu k založení.
Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace
z komisí“.

4. Informace a návrhy z jednání komisí
Trenérsko-metodická komise
a/ Talent
Předsedkyně TMK předložila kritéria pro zařazení tanečních párů do SCM.
P ČKS považuje kritéria pro vstup do SCM za příliš náročná. TMK na svém
jednání upraví a předloží znovu.

b/ Testy výkonnosti
TMK potvrzuje termín semináře nových TV 4. 9. v Praze od 16 hodin přednáška a od
18 hodin led na ZS Hasa.
Vzhledem k tomu, že v Praze nebyla v tomto termínu k dispozici ledová plocha,
přesunula předsedkyně TMK školení do Příbrami. Pozvánka již je publikována na
webu ČKS.
P ČKS schvaluje vedoucí komisí pro testy výkonnosti:
Most, 27. 9. – Kateřina Kamberská
Kopřivnice, 3. 10. – Stanislav Židek
Další komisaři budou doplněni po semináři komisařů.
c/ prověrky výkonnosti
Trenér Damiána Malczyka požádal dodatečně o zařazení do seznamu účastníků
prověrek. Po dohodě GS s předsedkyní TMK a předsedou svazu bylo žádosti
vyhověno s podmínkou úhrady startovného v o 50% vyšší částce.
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Vedoucím sekce krasobruslení VSC, T. Verner, požádal o možnost předvedení se
nově sestaveného tanečního páru Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek, kteří by
byli schopni předvést pouze několik prvků. Po dohodě GS, předsedkyně TMK a
předsedy svazu toto bude možné při závěrečném tréninku TP, kde budou páry
předvádět prvky a konzultovat části jízd. Páru byla stanovena symbolická částka
startovného ve výši 1 000 Kč.
Z prověrek se omluvili:
- Kateřina Outulná (23.8., nemoc)
- Amélie Valentová (11. 8., zranění)
- Barbora Vránková (21. 8., cestovní problémy - dlouhodobá příprava v Rusku)
- Tereza Zendulková (23. 8., zranění)
- SD Lucie Datlová / Radek Jakubka (19. 8., zranění partnera)
- SD Lucie Novotná / Mykyta Husakov (25. 8., nemoc partnerky)
- TP Karolína Odnohová / Tomáš Moravec (30. 7., nemoc partnerky)
- TP Adéla Pejchová / Filip Mencl (21. 8., zranění partnera)
Změny ve sborech komisařů:
Z prověrek se omluvili z rodinných důvodů Zuzana Plesníková a Miroslav
Mišurec. Z pracovních důvodů se nemohou zúčastnit ani Halina GordonPoltorak, Rossella Ceccattini, Slávka Grinčová a Tomáš Kika.
Problém tedy nastal především ve složení panelu pro tance. Na základě
kooperace GS s Richardem Kosinou se povedlo zajistit Janu Váňovou na funkci
TS. Žádný dostupný zahraniční TC není pro tento termín k dispozici, proto došlo
k dohodě, že funkci převezme Jitka Mokrá. Do sboru rozhodčích byla dodatečně
povolána Michaela Cieslarová.

d/ vzdělávání trenérů
i/kemp pro TP kategorií Novice, 4. – 11. 9. 2020, Toruň (za podpory ISU)
O účast požádala trenérka Karolína Procházková s tanečním párem sourozenců
Blaasových. Pořadateli byli přijati.
ii/ Zkoušky licence C
Anna Dušková zažádala o možnost účasti na zkoušce trenérů 30. 8. 2020
v Ostravě bez účasti na školení, na základě Zásad pro trenéry – reprezentace ČR
na ZOH 2018.
Natálie Kratěnová zažádala o možnost účasti na zkoušce trenérů 30. 8. 2020
v Ostravě bez účasti na školení, na základě Zásad pro trenéry – reprezentace ČR
na MS SB 2019.
P ČKS v obou případech souhlasí.
iii/Zásady pro trenéry ČKS
TMK žádá o další posun platnosti nových Zásad od 1. 1. 2021.
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Důvody:
Na FTVS vzniká nová metodika pro sportovní studia. Měla by být publikována
v průběhu září.
Zásady připravuje K. Kamberská.
P ČKS souhlasí.
iv/Trenéři do lavic
P ČKS souhlasilo per rollam s tím, aby Kateřina Kamberská byla pro FTVS a VSC
gestorem za speciální (krasobruslařskou) část školení I. třídy.
Předsedkyně TMK jí zároveň požádala o přípravu osnov, na kterých by se měli
podílet i S. Židek, M. Škorničková, G. Hrázská – Žilková (tance) a J. Mokrá (SB).
e/ podzidmní kemp PRTM
Vedoucí SCM žádá, aby se kempu mohli zúčastnit i členové SCM. Ekonomka
žádá vedoucí SCM o zaslání rozpočtu kempu.

Ekonomka svazu
a/ Podklady pro žádosti o dotace NSA 2021
Ekonomka a GS žádají členy předsednictva, aby jim do 31. 8. zaslali informace,
pokud chtějí měnit něco ve struktuře nákladů dotačních programů státní podpory
sportu pro rok 2021. Tyto přecházejí z MŠMT do NSA.

Sportovně technická komise
a/ OSPS
P ČKS schvaluje konečné znění směrnice, která je publikována na webu ČKS.
b/ Kalendář soutěží
Do výběrového řízení M ČR SB se nikdo nepřihlásil, proto P ČKS nabídlo M ČR SB
pořadatelům pohárové soutěže SB v Pardubicích 13. 2. 2021. Zástupce KK Pardubice
nabídku předběžně přijal, přihláškový formulář vyplní a zašle po jednání Výboru KK,
které se uskuteční v srpnu 2020.
Přihláška KK Pardubice přišla STK emailovou korespondencí dnes spolu se
žádostí o navýšení dotace (hygienická opatření, růst nákladů obecně). Předseda
STK rozešle ostatním členům a P ČKS projedná na příštím zasedání.
c/ Přihlašovací systém na soutěže ČKS
Předseda STK seznámil s přípravami systému, na VH o něm bude informovat
kluby.
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Komise rozhodčích
a/ Paní Jarmila Portová ukončila činnost jako rozhodčí, jako TC na tance je
ochotná v případě potřeby vypomoct. P ČKS děkuje paní Portové za její
mnoholetou práci pro ČKS na domácím i mezinárodním poli.
b/ Školení pro zvýšení kvalifikace a nové rozhodčí bylo zrušeno z důvodu
malého počtu zájemců.
c/ Školení pro nové členy TP proběhlo. 5 účastníků (původně přihlášeno 8).
d/ Školení pro rozhodčí 5. 9. od 11.30 do 13.00 – úvodní slovo + seznámení se
změnami – R. Schejbalová, školení – V. Tauchmanová.
e/ semináře SB – návrh H. Kuglerové:
- seminář SB 5. 9. od 16 hodin se zaměřením na trenéry a členy TP, pořádá
TMK, školí Věra Paulusová.
- 3.10. - náhradní seminář pro TP SB při školení na nové panelisty v Jihlavě
(rozpočet již schválen P CKS, školí Věra Paulusová)
- listopad Jihlava/prosinec Brno - první závody v sezóně - školení pro bodující
rozhodčí, případně náhradní pro TP.
P ČKS s postupem navrženým Hanou Kuglerovou souhlasí poměrem hlasů 3 ku
1.
f/ nominace R na mezinárodní soutěže
P ČKS schvaluje nominace, které předložil člen KR Richard Kosina. Konečné
nominace budou záviset na tom, které soutěže se v sezóně uskuteční.
g/ náhradní semináře pro členy TP
KR žádá ČKS o řešení situace, kdy se člen TP omluví z povinného semináře, a
následně mu propadne kvalifikace pro danou sezónu.
P ČKS rozhodlo, že se bude aplikovat totéž jako u rozhodčích, napíší si test za
úplatu 500 Kč.
h/ Komise žádá ČKS, aby prověřil dotazem na ISU situaci se školeními
mez.rozhodčích, kdy s ohledem na koronavirovou pandemii se řada seminářů
neuskutečnila a hrozí nesplnění podmínek pro rozhodování dle pravidel ISU.
Doporučuje získat informaci o budoucích seminářích v nadcházející sezóně.
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Dle sdělení ISU se všechny kvalifikace prodlužují o 1 sezónu (již vyšel Com
s činovníky pro sezónu 20/21, kde jsou všichni naši mezinárodní a ISU činovníci
uvedeni). Žádné semináře zatím vyhlášeny nejsou, pouze VR musí projít
webinářem ISU, fyzicky již nebudou na semináře jezdit. Momentálně řešíme
webinář VR pro Věru Tauchmanovou, ale bude čekat i S. Šmídovou a M. Mišurce.

5. Různé
a/ ukončení činnosti
P ČKS obdrželo emailovou cestou dne 24. 8. informaci o přerušení činnosti
Elisabety Kořínkové po ukončení spolupráce s Rafaelem Drozdem (Dánsko).
Elisabeta se chce věnovat studiu na VŠ a trénování dětí.
b/ volební Plénum ČOV
P ČKS zvolilo delegátem předsedu S. Židka (náhradník E. Milčinský).

Informaci zpracovali S. Židek a K. Oubrecht.
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