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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného
dne 7. února 2010 v Praze

1. Příprava valné hromady a semináře předsedů klubů
a/ seminář předsedů klubů (18.4. 2010)

Stěžejním bodem semináře bude projednání návrhu nového systému pohárových soutěží 
ČKS. P ČKS se po diskusi nad návrhy STK a TMK shodlo na následujícím návrhu, 
který bude prezentován předsedům klubů na semináři:
Poháry, které jsou v současné době rozděleny na „Český pohár“ a „Pohár ČKS“, budou 
sloučeny do jednoho „Českého poháru“, který se bude týkat výkonnostního a 
vrcholového sportu. „Českého poháru“ se budou moci zúčastnit závodníci, kteří splní 
testy výkonnosti své příslušné věkové kategorie dle Pravidel ČKS a OSPS. Zůstává 
současné věkové rozdělení kategorií od nováčků mladších po seniorské kategorie. 
Zachová se i rozdělení hodnocení podle ISU SH (od kategorií nejmladšího žactva po 
seniorské kategorie) a OBO (kategorie nováčci mladší a nováčci). 
Ostatní sportovci (bez splněných testů výkonnosti, současní účastníci projektu 
„Bruslička“, účastníci soutěží „Adult“ atp.) budou zařazeni do kategorií rekreačního 
bruslení, kde kromě věkového rozlišení, bude i rozlišení výkonnostní, resp. dovednostní 
(po vzoru rozdělení soutěží pořádaných ISU, např. Masters, Gold, Silver, Bronze). 
Náplně připraví TMK. Pro kategorie rekreačního bruslení vznikne „Pohár rekreačního 
bruslení ČKS“ a tyto kategorie budou hodnoceny dle OBO. Výše zmíněné rozdělení se 
bude týkat i kategorií tanečních párů, sportovních dvojic a synchronizovaného bruslení.

b/  Valná hromada ČKS 2010 (22.5. 2010)
Předsedové klubů budou vyzváni, aby do 1. května 2010 oznámili sekretariátu ČKS, na 
kterou e-mailovou adresu jim mají být zaslány podklady pro jednání VH. Hlasovací 
lístky budou zástupci klubu předány při prezentaci.
P ČKS dále schvaluje návrh „Jednacího řádu VH“ a návrh „Volebního řádu VH“.
P ČKS schvaluje pozvánku na VH pro navržené kandidáty na funkce v předsednictvu a 
revizní komisi ČKS, kteří tyto kandidatury přijali. 

2. ZOH, reprezentace, mezinárodní soutěže a semináře
a/  Zimní Olympijské hry 2010, Vancouver, Kanada, 12. – 28.února 2010

Na základě rozhodnutí učiněného na minulém zasedání P ČKS jednali na začátku ledna 
K.Kamberská a K. Oubrecht s představiteli ČOV, kteří souhlasili s návrhem nominace 
českých krasobruslařů na ZOH, který předložila TMK a schválilo P ČKS.  
Českému krasobruslařskému svazu se podařilo získat, po termínu uzávěrky přihlášek, 
akreditaci pro trenéra K.Fajfra (druhý trenér M.Březiny). 

b/ Mistrovství světa juniorů 2010, Haag, Nizozemí
Vedle již schválené nominace tanečního páru Gabriela Kubová – Dmitry Kiselev P ČKS 
schvaluje nominaci tanečního páru Karolína Procházková / Michal Češka.
P ČKS schvaluje nominaci sportovní dvojice Klára Kadlecová / Petr Bidař.
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V soutěži juniorek se MS J zúčastní závodnice, která se lépe umístí na M ČR juniorek a 
která zároveň splnila kritéria účasti na MS J (v úvahu přicházejí K.Kostková a 
B.Švédová).
V soutěži juniorů se MS J zúčastní nejvýše dva umístění ze závodníků, kteří splnili 
kritéria účasti na MS J (P.Bidař, P.Coufal, M.Dvořák, J.Vašíček, M.Zakouřil).
P ČKS pověřuje generálního sekretáře a ekonomku, aby připravili nejoptimálnější 
variantu úhrad trenérů na MS J.

c/ Mistrovství světa 2010, Turín, Itálie
P ČKS schvaluje návrh TMK na nominace závodníků  na MS 2010:
Muži: Michal Březina, Tomáš Verner 
Ženy: Martina Bocek (bez úhrady ze strany ČKS)
Taneční páry: Lucie Myslivečková – Matěj Novák
Vedoucí výpravy: Rostislav Sinicyn
Trenéři: Petr Starec, Vlasta Kopřivová, Ludmila Mladenova (poslední jmenovaná bez 

     úhrady ze strany ČKS)

d/ ISU sponzorovaný seminář pro žákovské taneční páry, Oberstdorf 30.3 – 11.4. 2010
Trenérkou tanečního páru Koníčková – Lang je v současné době Lucie Kadlčáková, 
která byla generálním sekretářem přihlášena do Oberstdorfu místo původně nominované 
V. Morávkové a semináře se zúčastní na vlastní náklady.

e/ ISU sponzorovaný seminář pro sportovní dvojice, Berlín
P ČKS schvaluje také účast nové sportovní dvojice Veronika Paličková/Nikolas Hejzlar 
a trenérky Kateřiny Kamberské.

3. Synchonizované bruslení
a/ Šampionáty ISU

P ČKS na základě výsledku M ČR SSB 2010 schvaluje nominaci skupiny Olympia 
USK Praha na MS v synchronizovaném bruslení 2010 v Colorado Springs (USA) a 
nominaci skupiny Kometa USK Praha na „ISU Junior World Challenge Cup for  
Synchronized Skating 2010“ v Göteborgu (SWE).
Na základě žádosti trenérek týmů Olympia a Kometa o poskytnutí finančních příspěvků 
na účast na těchto šampionátech ISU rozhodlo P ČKS o poskytnutí příspěvku ve výši 
20.000,-  Kč každé skupině. 

b/ Testy SSB
P ČKS byly doručeny různé připomínky k testům výkonnosti SSB. Neustále přetrvává 
znepokojivá situace týkající se testů výkonnosti SSB (způsobená špatnou komunikací
mezi týmy), její řešení v další sezóně se ponechává na rozhodnutí příštího předsednictva 
ČKS.

c/ Pohárová soutěž SSB v Brně
P ČKS sdílí znepokojení STK, která navrhla, aby klubu Skating Club Brno nebylo pro 
opakované neplnění povinnosti pořadatele pohárových soutěží povoleno dvě následující 
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sezóny pořádat pohárové soutěže. Protože by však rozhodnutí o odebrání soutěže 
poškodilo disciplínu (a tedy hlavně týmy soutěžící v této kategorii) a ne pořadatele této 
soutěže, který se opakovaně dopouštěl chyb, rozhodlo P ČKS, že pro příští pohárovou 
soutěž ČKS neposkytne pořadateli příspěvek na zajištění výsledků v ISU SH (včetně 
příspěvku na dopravu).

4. Informace z komisí
Předsedkyně ČKS
a/ Praktické zkoušce se při VC Náchoda podrobili F.Blaťák a K. Zoubková a na základě 

jejího úspěšného absolvování získali kvalifikaci asistent technického specialisty pro 
sólové kategorie.

 b/ Předsedkyni ČKS byla doručena e-mailovou cestou reakce Renáty Hečkové, 
předsedkyně klubu KK Orlová, na znepokojení týkající se ztráty talentů v Orlové, které 
vyjádřila TMK, a žádost Renáty Hečkové o omluvu. Předsedkyně TMK potvrdila to, že 
uvedené znepokojení rozhodně není kritikou práce trenérů uvedeného klubu (za kritiku 
ji rozhodně nepovažuje ani P ČKS). Naopak, TMK (stejně jako P ČKS) oceňuje 
úspěšnou práci trenérů klubu s velkým počtem nejmladších krasobruslařů a váží si jí. 
TMK doporučuje spolupráci s trenéry dalších klubů proto, aby mladí talentovaní 
krasobruslaři z Orlové byli úspěšnější i ve vyšších (juniorských a seniorských) 
kategoriích. Předsedkyně TMK se dotčenému klubu omlouvá za nevhodnou formulaci.

    STK
  a/ P ČKS souhlasí se změnou termínu pohárové soutěže Olomoucká bruslička, nový 

termín je 20. až 21.března 2010.  

       b/ Hardware ISU SH -  na začátku ledna došlo k zatopení skladu v Kopřivnici a zničení 
čtyř notebooků. Událost byla nahlášena pojišťovně. Ke zdárnému průběhu M ČR v Brně 
je nutné zakoupit jeden až dva nové notebooky, P ČKS souhlasí s jejich nákupem.

5. Různé
   a/ P ČKS pověřuje předsedkyni svazu a generálního sekretáře, aby požádali Ruskou 

federaci o souhlas se startem V. Zaboeva za ČR v kategorii sportovních dvojic s A. 
Herbríkovou a následně o vyřízení ISU Clearence Certificate.  

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze v neděli 18.dubna od 8:00 hodin. 

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová 


