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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Praze dne 29. 4. 2022 

 

 

1. Informace předsedy  

Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně informoval o důležitých 

aspektech činnosti mezi zasedáními: 

 

a/ agrese Ruska na Ukrajině 

Český krasobruslařský svaz se ve spolupráci s desítkami dalších federací podílí 

na impulsech směřujících na vedení ISU. 

Předsednictvo ČKS spolu se sekretariátem svazu pečlivě monitoruje stále 

nekončící vojenský konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem a jeho dopad na celkovou 

spolupráci mezi federacemi ISU. Přítomní prezidenti federací ISU se na 

proběhlém MS v Montpellier (FRA) sešli na pracovní snídani, kde zhodnotili řadu 

skutečností, které nepomáhají nastolení dobré atmosféry v rámci ISU, zejména 

před blížícím se kongresem ISU. Konstatovali, že zejména nepřítomnost 

vedoucích představitelů ISU, kteří by mohli na místě vysvětlit např. připravovaný 

strategický plán návrhů řešení, pokud zmiňovaný konflikt neustane, byla 

negativem. Z tohoto jednání vzešel apel, který byl na vedení ISU zaslán. K němu 

se následně připojovali i další federace. 

Přetrvávající konflikt má dopad na celou společnost i v naší zemi. Oblast sportu 

nevyjímaje. Omezování (krácení) výdajů se již projevuje a dopadá i na náš svaz 

včetně klubů. Zkrácení dotací NSA v projektu Můj klub je toho důkazem. 

Představitelé svazu se zúčastnili Programové konference ČOV, která mimo 

hodnocení ukázala na ekonomické problémy, kde v současnosti se velmi těžce 

predikuje, s jakou výši finančních prostředků nejen ČOV, ale celá oblast sportu 

může kalkulovat. 

ISU v jednom z posledních Communicationů (č. 2469) potvrdilo, na základě 

emailového hlasování členských federací, zákaz účasti ruských a běloruských 

sportovců, trenérů, činovníků a dalších členů týmů nominovaných těmito dvěma 

federacemi na všech sportovních akcích pod patronátem ISU a zároveň zákaz 

pořádání akcí pod patronátem ISU na území těchto dvou federací. Mezi jinými 

byla zrušena i GP Ruska a vyhlásilo se výběrové řízení na nového pořadatele. 

Z důvodu platných pravidel a „ústavy“ ISU není možné vyloučit tyto delegace 

z účasti na Kongresu ISU, ani jejich členy z voleb do orgánů ISU. Je ale možné 

zařadit na úvod Kongresu bod, ve kterém by přítomné federace mohly výše 

zmíněné zákazy odhlasovat na místě. 

V souvislosti s Kongresem ISU se ozval S. Židkovi kandidát na předsedu ISU od 

Korejské unie, pan Kim Jae Youl (současný člen Councilu ISU), který požádal o 

osobní setkání. To by se mělo uskutečnit ve středu 4. 5. i za účasti GS. Tento den 

by kemp v Ostravě řídil E. Milčinský.  

 

 



                                                              P ČKS 29. 4. 2022 
 

2 

 

b/ Výcvikové tábory ČKS v květnu a červnu 

Již předem avizované výcvikové tábory dostali konkrétní podoby jak v obsazení 

vedoucími trenéry, tak i schválenými účastníky: 

 

- 2. – 6. 5. 2022, Multifunkční hala Ostrava, Vítkovice (vedoucí VT Ing. 

Stanislav Židek) 

Vedoucí trenér a konzultant: Rafael Arutyunyan (trenér olympijského vítěze 

2022 a trojnásobného mistra světa; spolupracující trenér s úřadujícím 

juniorským mistrem světa atd.) 

Demonstrátor: Michal Březina, bývalý reprezentant. 

Finanční prostředky na jejich činnost hradí Victoria VSC Praha. 

 

VT kategorie sóla, pozvaní členové VSC, SCM, PRTM a kand. PRTM. Na základě 

žádosti Slovenského krasobruslařského svazu a následné dohody se akce 

zúčastní i 8 sportovců SKrZ. Svaz se rozhodl pozvat na náklady svazu i 3 

sportovce Ukrajiny, kteří mají odpovídající výkonnost a v současnosti trénují v 

některých klubech ČKS. 

Součástí VT mimo aktivit na ledové ploše, na suchu, proběhne i Testování PRTM 

s Dr. Helešicem; přítomna bude i fyzioterapeutka z Centra pohybové medicíny 

prof. Koláře.  

S R. Arutyunyanem byl dohodnut podrobný plán akce a stanovený cíl. 

P ČKS projednalo a schválilo rozpočet VT per rollam v období mezi jednáními. 

 

- 13. – 17. 6. 2022, Buly Aréna Kravaře (vedoucí VT Evžen Milčinský) 

Vedoucí trenéři Barbara Fusar Poli a Matteo Zanni 

Finanční prostředky na jejich činnost hradí Victoria VSC Praha. 

Oproti původnímu předpokladu bylo rozhodnuto uspořádat tento VT jako 

specializovaný pro taneční páry, kterého se na pozvání zúčastní všechny naše 

nejlepší TP trénující v Itálii, jako i další páry žákovských kategorií trénující v ČR. I 

zde se zúčastní VT některé TP ze Slovenska.  

Vedoucí VT E. Milčinský předložil rozpočet, který P ČKS schvaluje. 

 

Kategorie sportovních dvojic, vzhledem k tomu, že jich početně v ČR 

neexistuje mnoho, mají plány stanoveny individuálně a k tomu jim budou 

poskytnuty adekvátní finanční prostředky ve formě dodatků jejich 

reprezentačních smluv. 

 

Samozřejmě není opomínána, v letošním roce velmi úspěšná, kategorie 

synchronizovaného bruslení. I v této kategorii plány dostávají postupně 

konkrétní podobu a případná finanční podpora bude vycházet až z daných 

podmínek. 
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 c/ PR a marketing svazu 

i/ Alpine Pro 

Zástupci vedení svazu a GS se v pondělí 28. 3. zúčastnili spolu s J. Mazánkem 

upřesňujícího jednání k dané konkretizaci nabídky a upřesnění počtů vzhledem 

k výhledu reprezentantů všech kategorií pro nejbližší období. 

J. Mazánek společně s M. Kučerovou předložili návrh potisků, které P ČKS 

schvaluje. 

 

ii/ změny v SPR media 

Martina Kučerová sdělila ČKS ukončení spolupráce s Pavlou Hajpišlovou, a to k 

31. 3. 2022 na její vlastní žádost s tím, že ještě dokončí některé činnost v oblasti 

eshopu atd. 

Na její místo nastoupí Jan Kuklík, který již zajišťoval mediální pokrytí MM ČR ve 

Spišské Nové Vsi. 

 

iii/ mediální brífink s předsedou svazu 

Dne 22. dubna se uskutečnil online mediální brífink za účasti ČTK, tištěných 

médií i ČT. 

Daná témata byla: 

- Vyhodnocení olympijské sezóny 2021–2022 

- Kandidatura ČKS na pořadatele MS v letech 2025-27 

- Příprava ISU JGP v Ostravě (31. 8. – 3. 9. 2022) 

Výsledky naší reprezentace v olympijské sezóně jsou dostatečně známé a byly již 

i dobře prezentovány na webu ČKS a sociálních sítích ČKS. 

 

 

d/ Žádosti o pořadatelství MS v krasobruslení 

Předseda svazu spolu s GS svazu za přispění M. Kučerové zpracovali žádosti na 

možnost uspořádání mistrovství světa v Praze (O2 Aréna a O2 Universum) v 

letech 2025–2027. Proto na 3 roky, neboť bylo nutno vycházet z upravených 

pravidel pro podávání žádostí na sekretariát ISU. Otázka možné kandidatury 

Prahy na pořádání MS byla již v průběhu ZOH v Pekingu předsedou svazu 

prezentována přítomným nejvyšším představitelům ISU. 

P ČKS schvaluje návrh předsedy na výrobu propagační brožurky ke kandidatuře 

Prahy.  

 

e/ JGP Czech Skate Ostrava 

Členové organizačního výboru ISU JGP v Ostravě, v čele s předsedou svazu, již 

naplno rozjeli veškeré přípravy. 

Současně ve spolupráci se sekretariátem svazu byla podána žádost na NSA o 

poskytnutí dotace na tuto akci. Členové OV již řeší dané úkoly na denní bázi, 

vytvořen návrh plakátu, billboardu a dalších tiskovin, doprava atd. atd. 

 

Předseda OV připravil návrh rozpočtu. P ČKS jej po diskusi schvaluje.  
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f/ Výběrové řízení na místo vedoucího sekce krasobruslení Victoria VSC 

Za ČKS byli zástupkyněmi VSC požádáni o účast ve výběrové komisi S. Židek a K. 

Oubrecht. Celkem se představilo 8 uchazečů. Zástupce ČKS překvapila poměrně 

malá připravenost některých uchazečů, v podstatě pouze ve 3 případech se 

jednalo o seriózní kandidáty na tento post. Z nich byly diskusí ve výběrové 

komisi vybrány dvě uchazečky, se kterými povede ředitelka VSC, Lenka 

Kovářová, další jednání se záměrem přitáhnout obě k práci pro VSC a 

krasobruslení. 

 

 

2. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

 

a/ smlouvy SCM + trenérů Talentových projektů ČKS 

P ČKS vyzývá vedoucího SCM a členy TMK, aby byly připomínky zapracovány do 

smluv od následující krasobruslařské sezóny. 

 

b/ tréninky SCM – DP Brno 

Uvedené podklady byly po mnoha urgencích dodány. 

 

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

 

 

3. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Ekonomka ČKS 

 

a/ čerpání rozpočtu ČKS 2021 

Ekonomka seznámila P ČKS s konečným výsledkem čerpání rozpočtu v roce 

2021, který skončil přebytkem. Dokument byl rozeslán klubům jako materiál pro 

jednání VH 2022. 

 

b/ čerpání nákladů ČKS 2022 

Ekonomka seznámila P ČKS se stavem čerpání nákladů v roce 2022. 

 

c/ příprava rozpočtu 2022 a dotace NSA 2022 

Žádost o dotaci NSA pro svaz vypracoval GS za pomoci A. Rybářové a účetní. 

Podpisy zajistili S. Žídek a E. Milčinský a žádost následně zkompletovala a 

odeslala (a zároveň vložila do portálu NSA) paní Hrdličková. Po formální kontrole 

byl ČKS vyzván administrátorem dotace k několika drobným opravám a 

vysvětlením. To provedl GS minulý víkend a následně administrátor potvrdil, že 

z jeho strany je již celá žádost v pořádku a momentálně probíhá kontrola 

druhým pracovníkem NSA. I v případě jeho kladného vyjádření bohužel ČKS 

prostředky nedostane obratem, ale teprve poté, co všechny svazy ze skupiny 

sportů, do které byl ČKS přidělen, žádosti kompletně předloží, a budou jim také 

schváleny. Dle informací z poslední porady sekretářů ČUS měla problémy 



                                                              P ČKS 29. 4. 2022 
 

5 

 

s vyplněním příliš komplikovaných formulářů a vkládáním spousty různých 

dokumentů do systému NSA většina svazů (až 90% žádostí mělo vady a 

nedostatky!) a některé svazy ani nebyly schopny splnit všechny nutné podmínky 

a odevzdat kompletní žádosti v termínu. Nyní se řeší, jak se bude u těchto svazů 

dále postupovat. To celý proces zřejmě opět pozdrží. 

GS následně sestavil návrh rozpočtu 2022 na půdorysu rozpočtu 2021 s tím, že 

u dotací NSA ponížil částky na 90% loňských hodnot. Již nyní je jasné, že nebude 

téměř žádný příjem z ČOV. Naopak, lze očekávat standartní příspěvky z ISU 

(doprava, rozhodčí, synchro a Development). Zde ale zase bude chybět 

příspěvek mimořádný, který byl v podobné výši. Dá se naopak očekávat výrazně 

vyšší příjem z finančních depozit (úroky). Na nákladové straně se GS pokusil 

vyčíslit položky, které jsou již známé nebo dané smluvně. Pokud tomu tak není, 

navýšil minulé náklady o 10%. 

Návrh po diskusi, včetně zapojení členů RK, schválilo P ČKS per rollam a byl 

rozeslán na kluby s pozvánkou na VH jako rozpočet ztrátový. Ztráta přesně 

kopíruje očekávané ponížení dotací od NSA a ČOV. Částečně je jí možné uhradit 

ze zisku roku 2021a také z nerozděleného zisku let minulých. Ekonomka nabádá 

všechny členy P ČKS i odborných komisí (a také sekretariát), aby se zamysleli 

nad možnostmi úspor. Doba hojnosti již skončila. Případné úpravy rozpočtu, 

především v případě, kdy se dozvíme přesnou výši prostředků přidělených NSA, 

je možné provést ještě v rámci VH po projednání s kluby. 

 

c/ programy navázané na rozpočet 2022 

Ekonomka na základě podkladů od odborných komisí a sekretariátu navrhuje ke 

schválení/úpravám následující: 

- Návrh klíče k dělení dotace 2022 klubům (ledová plocha) v navrhované výši 

1,5 mil. Kč 

- Návrh přidělených částek dotace za umístění na M ČR a v ČP juniorských a 

žákovských kategorií 

(k rozeslání smluv klubům a dotčeným sportovcům dojde po schválení rozpočtu 

VH ČKS 2022) 

- Přidělení částky pro přímou podporu členů SCM ve výši 1,3 mil. Kč (300 tisíc 

Kč pro každý kvartál + 100 tisíc rezerva pro odměny za mimořádné výkony). 

- Přidělení částky pro přímou podporu členů PRTM ve výši 320 tisíc Kč (70 tisíc 

Kč pro každý kvartál + 40 tisíc rezerva pro odměny za mimořádné výkony). 

V této souvislosti žádá vedoucího PRTM, aby připravil návrh na rozdělení 

prostředků na II. a III. Q 2022 tak, aby se co nejdříve mohl schválit per 

rollam. 

- Částku 100 000 Kč pro každé Sportovní středisko ČKS (USK, Liberec, 

Kopřivnice, České Budějovice) a ukládá sekretariátu přípravu dodatků smluv 

SpS. 

- Částku na pokrytí mentální přípravy členů reprezentace, SCM a PRTM 

(skupinová sezení) a souhlasí s tím, že taneční pár sourozenců Mrázkových 

bude tuto službu využívat u mentálního kouče Michala Biče 

- Částku 380 000 Kč/rok na společné ledy, příp. tělocvičny SCM a PRTM 



                                                              P ČKS 29. 4. 2022 
 

6 

 

- Částku 150 000 Kč na podporu mezinárodních soutěží z kalendáře ISU (PRM 

Olomouc, SCC SB Brno), a to formou přímé úhrady nákladů (např. cestovné 

činovníků) nebo přefakturací vzniklých nákladů   

- Částku v max. výši 400 000 Kč na nákup vybavení reprezentačních týmů ČR 

(sportovci, trenéři, vedoucí týmů, částečně rozhodčí, sóla, TP, SD i SB) 

 

e/ tréninky SCM 

Ekonomka navrhuje zrušení společných hodin SCM (Praha, Brno, Ostrava) v 

týdnu od 2. do 8. 5. z důvodu konání VT Ostrava. 

P ČKS souhlasí. 

 

f/ Ekonomka informovala P ČKS, že připravuje zprávu na valnou hromadu. 

 

g/ Dotace Praha 

ČKS obdržel pro pražské členské kluby dotaci pro sezónu 2022/2023 ve výši 

1 240 000 Kč. Předseda a místopředseda již byli smlouvu podepsat na 

Magistrátu Prahy. Po podpisu ze strany města bude nutné zajistit do 60 dnů 

podpis jedné smlouvy mezi ČKS a všemi zúčastněnými. 

Po odchodu paní Hrdličkové bude nově administrovat pražské dotace paní 

Schnappelová. 

 

h/ Rozpočet - zkoušky lic.C 

Ekonomka obdržela rozpočet na zkoušky trenérů III. třídy licence C. Školení 

proběhlo v září 2021.  

 

Sportovně technická komise 

 

a/ ISU SH 

P ČKS souhlasí se zapůjčením Hardware ISU SH, včetně obsluhy: 

- pro Adult závody Ice Linden Adult Cup, 14- 17. 4. 2022, Mariánské Lázně 

Obvyklé podmínky: 10 000 Kč + úhrada nákladů na obsluhu ISU SH, včetně 

cestovného, dle ekonomických směrnic ČKS. 

 

E. Milčinský podal P ČKS informace o problémech v komunikaci s klubem 

Mariánské Lázně, neustále zpochybňování požadované ceny a zaslané 

kalkulace, které vyvrcholilo nezajištěním večeře pro obsluhu ISU SH po jejich 

příjezdu do Mariánských Lázní se slovy paní Škorničkové, že si mají svazu 

vyúčtovat stravné. Navíc bylo neustále rozporováno, že svaz odmítá finančně 

tuto mezinárodní klubovou soutěž kategorií Adult podpořit.  

 

P ČKS znovu upozorňuje, že se jednalo o „komerční“ klubovou soutěž, která 

nebyla součástí systému soutěží ČKS. Navíc, na tento typ soutěže není možné 

použít jakékoliv dotace NSA, nebo podobné, protože se rozhodně nejedná o 

podporu sportování dětí a mládeže, ani podporu reprezentace ČR, ale o 
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zájmovou činnost dospělých, kteří si jí, jako ve všech dalších sportovních 

odvětvích, musí hradit sami. 

 

P ČKS také souhlasí s návrhem předsedy STK, aby bylo v budoucnu tomuto 

klubu doporučeno si výpočetní systém zajistit z jiných zdrojů, nebo konat 

soutěže pouze v OBO.  

 

b/ Kalendáře soutěží ČKS 

Předseda STK představil návrhy termínů soutěží Českého poháru a Poháru ČKS 

sezóny 2022/23.  

 

c/ Změna názvu klubu 

Předseda STK podal P ČKS informaci, že klub TO těší, z.s. se přejmenoval na Joy 

and Sport Club z.s. 

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Reprezentace 

 

Matyáš Bělohradský bude na návrh paní ředitelky VSC znovu zařazen mezi 

členy s ohledem na jeho možnou účast na ME, či Univerziádě. 

 

i/ prostředky repre na přípravu do prověrek 

Předsedu S. Židka oslovili sportovci, členové reprezentace, se žádostí o pomoc 

s přípravou na příští sezónu. 

P ČKS se dohodlo, že GS připraví systém rozdělení peněz do prověrek 

výkonnosti pro členy reprezentace, kteří se zúčastnili šampionátů ISU 

(případně ty, kteří limity splnili). Částky se následně odsouhlasí per rollam. 

 

P ČKS se usneslo na tom, že všichni členové reprezentačních týmů, resp. jejich 

zodpovědní trenéři, budou vyzváni, aby do 9. 5. předložili písemně základní 

tréninkový plán na sezónu 2022/2023 s výhledem na systém přípravy až do 

ZOH 2026, a zároveň rozpočet na přípravu a soutěžní program (mimo 

šampionáty ISU) v celé sezóně 2022/2023. Případné finanční prostředky do 

prověrek výkonnosti budou poskytnuty až po předložení těchto plánů.  

 

ii/ nominační kritéria ČKS na šampionáty ISU 

Pro ČKS dosud bylo rozhodujícím kritériem pořadí na M ČR příslušné kategorie 

v příslušné sezóně (samozřejmě v případě splnění vstupních kritérií ISU). Na 

základě zkušeností ze sezóny 2021/2022 a výsledků MSJ navrhl trenér M. Zanni 

předsednictvu ke zvážení, jestli by nebylo pro svaz a jeho postavení ve 

světovém žebříčku vhodnější přejít na jiný model závěrečné nominace na 

základě bodových součtů z více soutěží, třeba s použitím váhy pro jednotlivé 

soutěže, jak to používá i stále více evropských federací. 
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P ČKS Matteovi Zannimu za návrh děkuje, ale je třeba širší diskuse v rámci TMK 

a nově zvoleného předsednictva. 

 

iv/ databáze lékařského zabezpečení ČOV 

Kvóta ČKS (8 sportovců). P ČKS schvaluje na následujícího půl roku tyto 

sportovce: Eliška Březinová, sourozenci Taschlerovi, sourozenci Mrázkovi, 

Martin Bidař, Denisa Cimlová, Jelizaveta Žuková. 

 

b/ Talent 

i/SCM, PRTM 

P ČKS schvaluje dokument s konečným seznamem členů SCM a PRTM platný od 

1. 4. 2022 a schvaluje i kritéria platná pro sezónu 2022/2023, jak pro zařazení, 

tak i setrvání v seznamu. 

V této souvislosti P ČKS bere na vědomí, že TMK na svém jednání schválila 

doplnění kritérií pro sólové kategorie takto: 

• doplňující kritéria pro zařazení do SCM (sólo): minimálně 2 x ve sledovaném 

období splnit krokovou pasáž na úroveň L3, minimálně 2 x ve sledovaném 

období splnit v jedné závodní jízdě dvě piruety na úroveň L4 – platné ode dne 

zveřejnění zápisu jednání TMK ze dne 31. 3. 2022 

 

Předseda TMK připravil formulář tréninkového ročního plánu, včetně 

metodického pokynu k vyplnění obsahu jednotlivých složek. 

 

P ČKS po diskusi žádá TMK o dotažení formuláře. 

 

 

Předseda TMK předkládá po konzultaci s vedoucím SCM tabulku s koeficienty 

pro rozdělování finančních prostředků. Zatím nebyly zodpovědnými trenéry 

zaslány všechny podklady plnění, proto je vyplněno pouze u těch sportovců, kde 

předseda TMK podklady obdržel.  

 

P ČKS s předloženým materiálem nesouhlasí, považuje jej za neúplný a 

v některých případech i neodpovídající soutěžní realitě. V tabulce např. mají 

párové kategorie totožné odměny jako sólisté (obvykle se dává koeficient 1,5). 

Nově schválená kritéria pro výši levelů krokových pasáží a piruet nejsou vůbec 

nikde zohledněna. Předsednictvo proto rozhodlo, že rozdělení koeficientů 

připraví a schválí při VT Ostrava přítomní členové P ČKS ve spolupráci s GS. 

Zároveň budou přiděleny prostředky souhrnně na 2. i 3. Q 2022, protože 

v současném období neprobíhají žádné soutěže, podle kterých by se hodnotilo 

plnění kritérií pro přidělení prostředků pro třetí kvartál. Do hodnocení tedy 

budou zahrnuty i dubnové soutěže (především MSJ a sólová Egna Spring 

Trophy) a zároveň budou zohledněna i kritéria plnění u krokových pasáží a 

piruet. 
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Tomáš Verner dohodl možné podmínky pro užívání elektronického 

tréninkového deníku YARMIL a navrhuje jeho využití i pro členy SCM. 

 

P ČKS v současných ekonomických podmínkách nemůže rozjíždět další projekt, 

který by měl vliv na další zvýšení nákladů ČKS. 

 

 

c/ SB 

Věra Paulusová zaslala P ČKS hodnocení sezóny 2021/2022, která byla díky 

výsledkům pražských týmů na MS pro synchronizované bruslení asi jednou 

z nejúspěšnějších v historii. 

 

d/ vzdělávání 

• v průběhu srpna 2022 proběhne na Moravě školení trenérů III.třídy, licence 

C – vedoucí V. Milčinská 

• 8.5.2022 proběhnou v Praze zkoušky licence C, trenér III.třídy (školení 

proběhlo v září 2021)  

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Informace k MSJ, Tallinn: 

F. Baudyš podal informace k organizačním, cestovním a zdravotním problémům, 

které musel jako vedoucí výpravy řešit v průběhu MS juniorů. V průběhu diskuse 

také zaznělo hodnocení účasti našich sportovců, kterou lze považovat za velmi 

úspěšnou.  

   

b/ diskuse k zápisu z jednání KR 19. 4. 2022 

P ČKS diskutovalo o bodech ze zápisu jednání KR a doporučuje nové KR, aby se 

zaměřila především na posílení počtu činovníků ISU, s důrazem na kategorii 

tanců, a také na členy technických sborů. 

 

c/ Memoriál Pavla Romana 

Po loňské špatné zkušenosti se zajištěním TC a VR na tuto soutěž, začal člen KR 

Richard Kosina již předem domlouvat možné činovníky.  

 

 

 

5. Příprava volební VH 2022 

 

Ve čtvrtek 28. 4. byla rozeslána klubům pozvánka na VH ČKS 2022, spolu 

s volebním a jednacím řádem, čerpáním rozpočtu 2021, výsledovkou a rozvahou 

ČKS 2021 a návrhem rozpočtu 2022. 

Kluby nominovaní kandidáti budou v příštím týdnu osloveni sekretariátem, zda 

s kandidaturou souhlasí. 
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P ČKS se dohodlo, že VH povede E. Milčinský.  

 

 

5. Různé 

 

a/ Victoria VSC – systém EDIS 

K. Oubrecht zastupoval ČKS na školení VSC 20. 4. 2022 o vzdělávací platformě EDIS, 

které bylo určeno především pro Metodiky a případně členy TMK svazů. K. 

Oubrecht má za to, že systém vytvořený na popud ředitelky VSC, paní Lenky 

Kovářové, by měl smysl a možné využití i pro potřeby ČKS. Bylo by ale třeba, aby 

podklady prostudovala TMK. Okruhy zahrnují např. předcházení zranění ve sportu, 

metodiky prvků různých sportovních disciplín, problematiku kondiční přípravy, 

poruchy příjmů potravy, zdravotní výživu dětí do 15 let, připravuje se regenerace 

ve sportu nebo trénink zraku a mozku. 

 

b/ ISU Clearance Certifikates 

P ČKS souhlasí s tím, aby GS požádal ISU o Clearance Certifikate pro sportovce 

těchto klubů: 

SC Kuřim – Paulina Hrebíková (SVK) 

KK Orlová – Nikodém Rawlik (POL) 

KK Pardubice – Svitlana Shtets (UKR) 

SKK Sparta – Varvara Agapova (RUS), Anna Andrusiv (RUS), Lev Andrusiv (RUS), 

Sofie Apanasevich (BLR), Marie Bobrova (UKR), Kseniia Buznitskaya (RUS), Eva 

Lebedeva (KZK), Daria Mukhametgaleeva (RUS), Emma Sharipova (CYP), Darya 

Timofeeva (RUS), Sofia Vazhenina (RUS).  

 

Pokud se samozřejmě podaří získat nutné souhlasy od federací ze zemí, jejichž 

pasy mají sportovci v držení, a pokud rodiče sportovců dodají všechny potřebné 

dokumenty pro vyřízení Cl.C.. 

   

Příští jednání se uskuteční v pátek 13. 5. 2022 od 13 hodin v Praze. 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


