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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného  

 dne 19. a 20. 12. 2009 v Cieszyně 

  

 

1. Reprezentace 

      a/ Mistrovství světa juniorů 2010, Hague, Nizozemsko 

Na základě výsledku a výkonů předvedených na mezinárodním mistrovství republiky 

P ČKS rozhodlo o nominaci tanečního páru Gabriela Kubová / Dmitry Kiselev.  

Pokud se chce momentálně zraněný taneční pár Procházková / Češka ucházet o druhé 

nominační místo na MSJ, musí se předvést na „Otevřeném mistrovství Bavorska“, aby 

prokázal, ţe je dostatečně připraven k účasti na MSJ. (Toto rozhodnutí P ČKS vychází 

z návrhu TMK.) 

TMK předloţila návrh na nominace v ostatních kategoriích, který je v souladu 

s předchozími rozhodnutími P ČKS. 

 

      b/ Mistrovství Evropy 2010, Tallinn, Estonsko, 18. – 25. ledna 2010 

Na základě výsledků a výkonů předvedených na mezinárodním mistrovství republiky 

P ČKS souhlasí s návrhem TMK a rozhodlo o následující nominaci sportovců a 

doprovodu na ME 2010:  

Muţi: Tomáš Verner, Michal Březina (náhradník Pavel Kaška) 

Ţeny: Martina Boček (náhradnice Ivana Buzková) 

Taneční páry: Kamila Hájková / David Vincour (náhradníci Lucie Myslivečková /  

                       Matěj Novák) 

Vedoucí výpravy: Vlasta Kopřivová 

Trenéři: Petr Starec, Ludmila Mladenova, Pasquale Camerlengo 

ČKS uhradí sportovcům a jejich trenérům náklady na dopravu, ubytování a stravování 

dle rozpisu ME s přihlédnutím ke svým předešlým rozhodnutím. P ČKS dále ukládá 

generálnímu sekretářovi, aby zvolil vţdy nejpříznivější variantu mezi cenou letenek a 

částky za ubytování (případně stravování) členů výpravy, kterou by musel v případě 

prodlouţení pobytu nad rámec úhrad, které poskytuje ISU, hradit ČKS. 

Úhrady nákladů na dopravu a pobyt zahraničního trenéra tanečního páru je moţný 

pouze do výše, kterou by byl hrazen český trenér (např. cena letenky z Prahy). 

ČKS nebude hradit pobytové a cestovní náklady trenérky v kategorii ţen. 

 

     c/ Zimní Olympijské hry 2010, Vancouver, Kanada, 12. – 28. února 2010 

P ČKS projednalo návrh nominace sportovců na ZOH 2010 předloţený TMK, souhlasí 

s tímto návrhem a pověřilo K.Kamberskou a K.Oubrechta, aby návrh nominace 

v kategorii ţen a tanců na ledě předem projednali s představiteli ČOV.    

Muţi: Tomáš Verner, Michal Březina (náhradník Pavel Kaška) 

Ţeny: na základě výkonů předvedených na mezinárodním mistrovství republiky a 

ostatních národních i mezinárodních soutěţích v této sezóně a na základě 

nesplnění kritérií daných Českým olympijským výborem TMK nedoporučuje 

účast ţeny na OH (Česká republika se v kategorii ţen na ZOH nekvalifikovala 

ani přímo na základě výsledků MS, ani při dodatečné kvalifikační soutěţi 

v Oberstdorfu; případná reprezentantka ČKS získala místo druhé náhradnice na 

ZOH) 

 Taneční páry: Kamila Hájková / David Vincour (náhradníci Lucie Myslivečková /  
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                       Matěj Novák) 

 

  d/ Mistrovství světa 2010, Turín, Itálie 

P ČKS se vyjádří k návrhu nominace na MS, který předloţila TMK, na svém příštím 

zasedání.  

 

     e/ ISU sponzorovaný seminář pro žákovské taneční páry, Oberstdorf 30.3 – 11.4.   

         2010 

   Na základě výsledků M ČR jsou nominovány trenérky N.Karamyševa a M.Konečná 

(obě hrazeny z prostředků ISU) a trenérka V.Morávková, která se můţe semináře 

zúčastnit na vlastní náklady. 

 

 

 

2. Informace z komisí 

 Předsedkyně ČKS 

 a/ Školení kandidátů na funkci technických specialistů se v průběhu Velké ceny Hradce 

Králové zúčastnili D.Babická, F.Blaťák, M.Trávníčková a K. Zoubková. Praktické 

zkoušce se podrobily D.Babická a M.Trávníčková a na základě jejího úspěšného 

absolvování získaly kvalifikaci asistent technického specialisty pro sólové kategorie. 

F.Blaťák a K.Zoubková mohou absolvovat praktickou část při VC Náchoda. 

 

    b/ Nominace technických sborů na M ČR v Brně 

P ČKS schvaluje nominaci M.Haranta, K.Kamberské, B.Praţákové a S.Šmídové a 

ukládá sekretariátu ČKS, aby nominované o této skutečnosti informoval. 

 

 c/ Pohárovou soutěž v jakékoliv kategorii může v odůvodněných případech oficiálně 

  zrušit pouze STK. Není moţno, aby pořadatel v případě nízké účasti sám např.   

  telefonoval přihlášeným soutěţícím a oznamoval jim, ţe by bylo lepší soutěţ v dané   

  kategorii zrušit (týká se hlavně soutěţí v kategorii seniorů). 

 

 

 

 TMK 

a/ SCM 

 P ČKS schvaluje předloţený návrh sloţení SCM platný od 1.1. 2010: 

 

SCM Ostrava 

1. Petr Coufal (BK LR Cosmetic Ostrava, trenérka I.Tokošová) 

2. Jana Coufalová  (BK LR Cosmetic Ostrava, trenérka I.Tokošová) 

3. Alexandra Herbríková (HC RI Okna Zlín, sportovní dvojice, trenér S.Ţídek) 

- zařazena bez úhrad aţ do okamţiku, kdy se předvede v kategorii SD s novým 

  partnerem  

4. Martin Krhovják (KK Orlová, trenérka V.Kramná) 

5. Jan Kurník  (SKK Karviná, trenér M.Harant) 

6. Jiří Vašíček (SKK AZ Havířov, trenérka M.Vašíčková) 
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TMK je znepokojena situací v Orlové, kde dlouhodobě dochází ke ztrátám talentů, a 

vyslovuje pochybnost, zda zařazení Martina Krhovjáka do SCM povede ke kýţeným 

výsledkům. TMK proto navrhuje zařadit M.Krhovjáka za podmínky, ţe bude dlouhodobě 

spolupracovat s některým z dalších trenérů SCM Ostrava. 

 

 

SCM při ČKS 

a/ detašované pracoviště Brno 

1. Eliška Březinová  (TJ Stadion Brno, trenér P.Starec) 

2. Veronika Paličková (Kraso Břeclav, trenérka E.Horklová) 

3. Barbora Švédová (BK Variace Liberec, trenér J.Sviatko) 

4. Marco Zakouřil (BK Variace Liberec, trenér J.Sviatko) 

- rozhodnutí o setrvání sportovce padne po M ČR juniorů 2010 

5. Gabriela Kubová (TJ Stadion Brno, taneční páry, trenéři I.Rezek, G.Hrázská) 

6. Dmitry Kiselev (TJ Stadion Brno, taneční páry, trenéři I.Rezek, G.Hrázská) 

7. Petr Seknička (TJ Stadion Brno, taneční páry) 

- zařazen bez úhrad aţ do okamţiku, kdy se předvede v kategorii TP s novou 

      partnerkou 

8. Melanie Altinakisová (Kraso Olomouc, trenérka M.Konečná) 

9. Martin Hába (HC RI Okna Zlín, trenérka M.Konečná) 

 

         b/ detašované pracoviště Praha 

10. Jana Čejková (TJ USK Praha, trenérka E.Horklová) 

11. Miroslav Dvořák (TJ USK Praha, trenér F.Pechar) 

12. Tomáš Kupka (BK Hradec Králové, trenér F.Pechar) 

13. Jana Bryndová (TJ USK Praha, trenérka N.Karamyševa) 

14. Alexandr Sinicyn (TJ USK Praha, trenérka N.Karamyševa) 

15. Klára Kadlecová (TJ USK Praha, sportovní dvojice, trenérka E.Horklová)  

- sportovkyně čerpá prostředky pouze pro trénink v kategorii sportovních dvojic, 

sparingpartnerem je Petr Bidař (BK České Budějovice, člen VSC Praha); 

rozhodnutí o setrvání sportovkyně padne po M ČR juniorů 2010 

16. Tomáš Kupka - TMK navrhuje jeho setrvání v SCM za předpokladu, ţe se 

      alespoň při konzultacích u trenéra Františka Pechara bude intenzivně věnovat  

      nácviku trojitých skoků. 

 

 b/ PRTM 

 P ČKS schvaluje zařazení tanečního páru Kateřina Doubravová / Martin Ţáček mezi  

   členy Projektu talentované mládeţe ČKS od 1.1.2010. 

 

 

 

 

 STK    
   a/ Přijetí klubu TJ Kraso Černošice 

P ČKS schvaluje vstup klubu TJ Kraso Černošice. Všechny náleţitosti pro vstup byly 

splněny. 
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b/ Testy SSB 

P ČKS schvaluje uspořádání testů výkonnosti SSB v Příbrami v sobotu 9.1. před 

začátkem pohárové soutěţe. Problémy s nominací komisařů bude řešit e-mailovou a 

telefonickou cestou předsedkyně svazu a pořadatel testů. 

 

c/ Pohárová soutěž SSB v Brně 

Pro opakované neplnění povinnosti pořadatele pohárových soutěţí (viz článek 4.1.1. 

Organizační směrnice pohárových soutěţí) navrhuje komise STK  pořadatelskému klubu 

Skating Club Brno dle Pravidel krasobruslení článek 2.2.17. (Disciplinární opatření) 

sankci ve formě neudělení pořádání pohárového závodu SB po dobu dvou následujících 

soutěţních sezón. 

Vzhledem k tomu, ţe dochází k neustálým problémům s pořádáním soutěţí, testů 

výkonnosti a dalších akcí synchronizovaného bruslení, navrhuje předsedkyně ČKS, aby 

tato problematika byla řešena jako samostatný bod jednání na příštím zasedání P ČKS. 

    

 

   KR  

       a/ Návrh nominace rozhodčích na mistrovství ČR juniorů, žáků a ml. žáků – Brno – 

           12. – 14. 2. 2010: 

 Baudyšová Jana, Hauzer Roman, Horklová Markéta, Kosina Richard, Košťálová Jana,  

           Mojţíšová Věra,  Mokrá Jitka, Ošmera Martin, Plesníková Zuzana, Pupsová Věra,  

           Semerádová Renata,  Schejbalová Renata  

           Náhradníci: Mádlová Zdeňka, Procházka Zdeněk, Henčlová Leona 

P ČKS s navrţenou nominací souhlasí a ukládá sekretariátu, aby nominované o 

této skutečnosti informoval. 

 

 b/ Nominace rozhodčí na mezinárodní soutěž v Berlíně (synchronizované bruslení) 

     P ČKS souhlasí s nominací rozhodčí Ivety Jonášové. Svazu nevzniknou ţádné  

     náklady (rozhodčí bude cestovat s týmem, pobytové náklady hradí pořadatel). 

 

 

     Ekonomka 

      a/ Vyúčtování dotací na sportovní střediska a základní sportovní středisko 

          Dne 5.10. 2009 informovala ekonomka svazu e-mailovou cestou všechna střediska o  

          tom, ţe jim byla odeslána poslední splátka tohoto kalendářního roku, a zároveň je  

          poţádala o zaslání vyúčtování nejpozději do 13.12. 2009. Sportovní středisko 

          v Českých Budějovicích ani přes urgenci toto vyúčtování k dnešnímu dni nezaslalo. P  

          ČKS pověřuje ekonomku svazu, aby zaslala sportovnímu středisku v Českých  

          Budějovicích další důraznou urgenci a informaci o tom, ţe P ČKS vzhledem  

          k opakovanému nedodrţování smlouvy ze strany střediska zvaţuje jeho zrušení a   

          přerozdělení finančních prostředků střediskům, která své povinnosti plní. 

          Případným přerozdělením finančních prostředků jednotlivým střediskům se bude P  

          ČKS zabývat na své dalším zasedání. 
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3. Různé 

a/ Termín VH, termín semináře předsedů klubů – nový systém pohárových soutěží 

P ČKS stanovuje termín konání volební valné hromady ČKS v sobotu 22.5. 2010 

(náhradní termín v sobotu 15.5.). 

P ČKS dále stanovuje termín pro seminář předsedů klubů o změně systému 

pohárových soutěží v neděli 18.4. 2010 (náhradní termín v neděli 25.4.). P ČKS ukládá 

sekretariátu zajistit na výše uvedené termíny aulu v budově ČSTV a dále ţádá sekretariát 

o zajištění dvou zasedacích místností pro jednání STK a TMK v sobotu 17.4. 2010 od 10 

do 18 hodin.  

 

b/ Mistrovství republiky v synchronizovaném bruslení 

    P ČKS pověřuje organizátory mezinárodní soutěţe Prague Cup 2010 k tomu, aby v rámci 

této soutěţe uspořádali mistrovství republiky pro všechny kategorie 

synchronizovaného bruslení. Tohoto národního mistrovství se budou moci zúčastnit i 

týmy, pro které platí výjimky povolené při soutěţích v České republice.      

 

 

 

 

Příští zasedání P ČKS se uskuteční dne 7.2. 2010 od 10 hodin v Praze. 

   

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová 

 


