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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného 
 dne 29.května 2009 v Praze

1. Mezinárodní semináře v období červenec - srpen 2009
a/ ISU semináře ve Frankfurtu 12. – 18.7.  2009

Věra Tauchmanová i Andrea Trnková byly na tento mezinárodní seminář přijaty. ISU 
uhradí pobytové náklady (ubytování + strava) a přispěje na dopravu účastnic do 
Frankfurtu až do výše ekvivalentu CHF 500. 

b/ ISU seminář SSB, Budapešť
Na základě rozhodnutí V.Paulusové (pověřená zástupkyně SSB v TMK) se semináře 
zúčastní vždy jedna trenérka a čtyři členky skupin Kometa USK Praha a Dukla Jihlava 
- mládež.

     c/ Národní semináře
Společný seminář rozhodčích a trenérů ČKS se bude letos konat v Hradci Králové v 
sobotu 5.9. 2009, tématem budou komponenty, nedotočené skoky a pády. Seminář 
povedou Věra Tauchmanová a Kateřina Kamberská. Seminář je zároveň povinný pro 
všechny současné TS a ATS. Po semináři bude následovat doškolení pro všechny 
současné TS a ATS.
V rámci semináře proběhne doškolení a přezkoušení rozhodčích, kteří dosud nemohou 
rozhodovat soutěže v ISU SH.
Termín semináře pro trenéry, rozhodčí a technické sbory  SSB bude upřesněn později.

2. Prověrky výkonnosti, nominace na mezinárodní soutěže, jednání s ČOV související se 
ZOH
a/ Prověrky výkonnosti 2009

Všechny taneční páry, které se zúčastní prověrek výkonnosti,  předvedou povinné tance 
platné pro sezónu 2009/2010 v tréninkové hodině VSC Praha, v pátek 21.8. 2009 od 
20:00 do 21:30. Povinné tance posoudí rozhodčí J.Portová a O.Žáková.
Odpovědná trenérka sportovní dvojice K.Kadlecová – P.Bidař žádá o to, aby dvojice 
mohla předvést KP a VJ SD v termínu povinných tanců; důvodem žádosti je účast 
P.Bidaře na prověrkách i v sólové kategorii a celková náročnost předvedení čtyř programů 
v plné náplni v jednom dni.
Předsedkyně TMK navrhuje, aby KP a VJ předvedl v pátek 21.8. Petr Bidař a sportovní 
dvojice předvedla KP a VJ v rámci prověrek výkonnosti v sobotu 22.8. Jeho výkony 
budou posuzovat: V.Tauchmanová, K.Kamberská (technický sbor) a  J.Portová, 
O.Žáková, J.Krčmářová (sbor rozhodčích).
Sportovci souhlasí s tím, že si sami uhradí práci rozhodčích a technických sborů 
vykonanou 21.8. 2009.

b/ ISU Juniorská Grand Prix 2009
P ČKS souhlasí s tímto návrhem předsedkyně TMK na podmínky nominace a způsob 
výběru soutěží JGP 2009:
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Rozhodující pro nominaci bude výkon a splnění kritérií na prověrkách výkonnosti v srpnu 
2009. Při obsazování jednotlivých soutěží JGP se bude přihlížet k požadavkům 
vzneseným zodpovědnými trenéry a vedoucími SCM a VSC.  V případě, že zájem o účast 
na jednotlivé soutěži JGP přesáhne kvótu přidělenou ČKS, budou o pořadí výběru 
sportovců rozhodovat konečné výsledky M ČR 2009, a to v pořadí seniorské, juniorské a 
žákovské kategorie.

P ČKS bylo předsedkyní TMK seznámeno s následujícími požadavky zodpovědných 
trenérů (sportovci jsou seřazeni dle výše zmíněného kritéria umístění na M ČR 2009): 

Junioři:
Petr Bidař Budapešť, Istanbul
Petr Coufal Toruň, Drážďany
Jiří Vašíček Budapešť, Toruň (Drážďany)
Miroslav Dvořák Budapešť, Drážďany
Patrik Timčák (neúčast na MČR) Toruň, Drážďany
Marco Zakouřil (neúčast na MČR) Lake Placid, Drážďany

Juniorky:
Barbora Švédová Toruň, Drážďany
Kristina Kostková Budapešť
Eliška Březinová neklade si požadavky

Sportovní dvojice junioři:
Alexandra Herbríková – Lukáš Ovčáček Toruň, Drážďany
Klára Kadlecová – Petr Bidař Toruň, Drážďany

Taneční páry junioři:
Karolína Procházková – Michal Češka Toruň, Záhřeb
Gabriela Kubová – Petr Seknička Budapešť nebo Toruň, Záhřeb

P ČKS bere všechny požadavky na vědomí a konečná nominace bude provedena dle 
předem daných a schválených nominačních kritérií po prověrkách výkonnosti.

P ČKS projednalo žádost pana Radima Zakouřila o možnost účasti jeho syna, Marca 
Zakouřila, na JGP v Lake Placid. P ČKS rozhodlo na minulém zasedání, že na  soutěž 
v USA nebude nominovat žádného závodníka (důvodem je finanční náročnost a 
nemožnost vybavit všechny náležitosti spojené s účastí v této soutěži až po prověrkách 
výkonnosti). Na základě výše uvedené žádosti P ČKS souhlasí s účastí Marca Zakouřila 
na soutěži v Lake Placid, ale jednoznačnými podmínkami nominace je účast na vlastní 
náklady sportovce a splnění kritérií při prověrkách výkonnosti. Pokud sportovec nesplní 
vypsaná kritéria, nebude v žádném případě nominován. Jakékoliv finanční prostředky 
uhrazené sportovcem již před prověrkami výkonnosti rozhodně nebudou argumentem 
podporujícím nominaci a riziko veškerých finančních úhrad provedených před 
prověrkami výkonnosti nese sportovec sám. 
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c/  Jednání s ČOV související se ZOH
Příprava účasti na ZOH 2010
Generální sekretář a předsedkyně TMK se zúčastnili prvního jednání se zástupci ČOV o 
přípravě a zajištění účasti českých sportovců na ZOH 2010 a přidělení finančních 
prostředků pro svaz pro rok 2009.
V rámci jednání bylo zástupci ČOV potvrzeno, že ČR má k dnešnímu datu k dispozici 
dvě místa pro soutěže mužů. Zástupci ČOV ujistili GS a předsedkyni TMK, že v návrhu 
konečné nominace pro Plénum ČOV budou zohledněny omezené kvóty MOV platné 
pro krasobruslení, výborné výsledky tohoto sportu v celém olympijském cyklu, úspěšná 
reprezentace ČR při soutěžích pod patronací ČOV (EYOF 2007 – Petr Bidař, EYOF 
2009 – taneční pár Gabriela Kubová a Petr Seknička, Kristina Kostková) a velmi dobrá 
spolupráce se zástupci ČKS na všech úrovních olympijského hnutí a budou zohledněna i 
specifika krasobruslení. 

3. SCM, sportovní střediska, VSC
      Složení SCM 

Při  přepisu podkladů k zápisu z jednání P ČKS ze dne 19.4. došlo k chybě, díky které 
nebyl mezi členy SCM ČKS, detašované pracoviště Praha, jmenován sportovec Alexandr 
Sinicyn. P ČKS dodatečně schvaluje zařazení A. Sinicyna do SCM ČKS od 1.4.2009. 
A.Sinicyn je členem USK Praha a do SCM je zařazen pro kategorii tanečních párů, jeho 
sparingpartnerkou je Jana Bryndová.

VSC
Ve středu 20.května proběhlo oponentní řízení VSC, s jehož výsledkem seznámila P ČKS 
předsedkyně TMK. Při oponentním řízení bylo obhájeno navrhované obsazení VSC 
Praha, sekce krasobruslení. Ředitel VSC, p. Bříza, vysoce hodnotil spolupráci s ČKS. 
Zároveň přítomný zástupce ČOV, p. Stluka, deklaroval vůli ČOV zohlednit kvalifikační 
specifika krasobruslení na ZOH. Předsedkyně TMK  na jednání deklarovala vůli ČKS 
spolupracovat i nadále s VSC ve smyslu, který byl nastoupen – tedy návaznost programů 
MŠMT (zejména PRTM a SCM) na VSC, vzájemnou spolupráci mezi všemi složkami a 
přesné dodržování nastavených pravidel spolupráce. 

4. Informace z komisí
Předsedkyně ČKS

Předsedkyně informovala o své účasti na setkání s předkladateli projektu (16.5. v Hradci 
Králové) a o tom, že na její návrh bude do projektu Bruslička zkušebně zařazena 
kategorie tzv. interpretačního/uměleckého bruslení.
JUDr. Koblasová požádala o proškolení rozhodčích hodnotících soutěže projektu. P ČKS 
souhlasí s tím, aby toto proškolení provedla předsedkyně svazu na společném semináři 
pro trenéry a rozhodčí, který bude probíhat v září 2009 v Hradci Králové.
JUDr. Koblasová dále požádala o to, aby byly pro trenéry z menších klubů uspořádány 
praktické metodické semináře. P ČKS doporučuje, aby předkladatelé projektu 
kontaktovali TMK.
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TMK
a/ Předsedkyně TMK předložila návrh nové koncepce soutěží ČKS a požádala, aby byla na 

letošní valné hromadě podána základní informace o této koncepci. P ČKS ukládá STK, 
aby projednala tento návrh TMK a začala připravovat nový systém pohárových soutěží.

     b/ Zkoušky trenérů III. třídy, licence C se budou konat v neděli, 23.08.09 v Praze na 
HASE. Ledová plocha je zajištěna od 9 do 10 hodin, zasedací místnost od 10 do 13 hodin.

STK
a/   P ČKS rozhodlo o přidělení pořadatelství MČR juniorů, žactva  a mladšího žactva 2010  
   (pouze sólové kategorie) v termínu 12. – 14.2. 2010 klubu FSC Technika Brno, který   
podal přihlášku s nejnižším finančním požadavkem na dotaci od ČKS a který úspěšně 
uspořádal mistrovství republiky v minulé sezóně.

b/  P ČKS schvaluje vstup nového klubu: TJ Jiskra Domažlice. 
Všechny náležitosti pro vstup byly splněny.

5. Různé
a/ Vedoucí Projektu talentované mládeže ČKS, Evžen Milčinský,  informoval P ČKS o 

změnách:
- do sportovních center mládeže byly přeřazeny sportovkyně Jana Coufalová (SCM 

Ostrava), Jana Čejková (SCM ČKS, detašované pracoviště Praha) a Veronika 
Paličková (SCM ČKS, detašované pracoviště Brno)

-  na základě věku byla z PRTM vyřazena Daria Zaychenko
-  ze seznamu kandidátů PRTM byla vyřazena Nela Plodková

Dále Evžen Milčinský informoval o soustředění PRTM, které se uskutečnilo v termínu 
od 10. do 15. května 2009 v Praze na ZS HASA, vedoucím trenérem / zahraničním 
konzultantem byl Alexander König. Na soustředění byli přizváni členové PRTM a 
kandidáti PRTM z výběru, který se uskutečnil v říjnu 2008. 
K testování byly na základě výsledků v Poháru ČKS, předvedených výkonů v uplynulé 
sezóně a plnění kritérií PRTM pozvány následující závodnice:

Aneta Janiczková (HC Oceláři Třinec)
Zuzana Jechová (USK Praha)
Aneta Juhaňáková (HC Rebel Havlíčkův Brod)
Michaela Milčinská (FSC Kopřivnice)
Andrea Plachá (HC Rebel Havlíčkův Brod)

   Po provedeném testování se řádnou členkou PRTM stala Aneta Janiczková a 
kandidátkami na členství v PRTM se staly Zuzana Jechová a Michaela Milčinská.

P ČKS schvaluje seznam členů a kandidátů PRTM platný od 15.5. 2009:
Členové PRTM:        

1. Dušková Anna USK Praha
2. Janiczková Aneta HC Oceláři Třinec
3. Jelínková  Adéla USK Praha
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4. Lahučká Barbora KK Pardubice
5.  Leová Lydie TJ Kraso Náchod
6.  Pavlasová Eliška HC Rebel H.Brod
7.  Raszyková Laura TJ Slavoj Č.Těšín
8. Vlasáková Adéla HC Rebel H.Brod
9. Zátopková Nikol FSC Kopřivnice
10. Barna Adam          USK Praha
11. Bidař Martin BK České Budějovice
12. Krhovjak Martin KK Orlová
13. Kurník Jan SKK Karviná

Kandidáti PRTM:
Jechová Zuzana USK Praha
Kratěnová Natálie TJ Stadion Brno
Kresničerová Andrea BK Variace Liberec
Milčinská Michaela FSC Kopřivnice

b/ Pozvání na soutěže ISU Grand Prix obdrželi Tomáš Verner (Francie a USA), Michal 
Březina (Japonsko a Kanada) a taneční pár Lucie Myslivečková / Matěj Novák (Rusko a 
Japonsko). P ČKS s radostí konstatuje, že šest pozvání na soutěže Grand Prix je nejvyšší 
počet v historii této série ISU a potvrzuje současnou úspěšnost českého krasobruslení.

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze na ZS Hasa v pátek 21.srpna od 18:00.

 podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová 


