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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu  
konaného dne 20.3. 2011 v Praze 

 
1. Příprava valné hromady ČKS 

P ČKS schvaluje termín konání valné hromady ČKS v sobotu 14. května 2011. 
P ČKS ukládá sekretariátu rozeslat schválenou pozvánku na valnou hromadu ČKS poštou 
i e-mailem. Předsedové klubů budou vyzváni, aby do 15. dubna 2011 oznámili 
sekretariátu ČKS, na kterou e-mailovou adresu jim mají být zaslány podklady pro jednání 
VH. Hlasovací lístky budou zástupci klubu předány při prezentaci. 

 
2. Reprezentace, SCM, sportovní střediska, PRTM 

a/ P ČKS bere na vědomí zrušení účasti skupiny SB Kometa USK Praha na „ISU World 
Challenge Cup for Synchronized Skating“ 2011 v Neuchatelu z důvodu nemoci 
členek skupiny. Skupina uhradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s přihlášením na 
uvedenou soutěž. Skutečnost, že trenérka skupiny se ani nepokusila zajistit náhradnice 
(např. ze skupiny Olympia, která je ze stejného klubu) a znemožnila účast České 
republiky na nejprestižnější světové juniorské soutěži v synchronizovaném bruslení, 
bude předsednictvem ČKS zohledněna při dalších nominacích na mezinárodní akce a 
rozhodování o finančních dotacích.  

b/ SCM, 
Za období 1.1. 2011 - 30.6. 2011  je zachován dosud platný stav organizace i 
financování.  
Od 1. 7. bude vytvořeno jedno SCM s třemi detašovanými pracovišti (Praha, Brno, 
Ostrava), vedoucím bude S. Žídek. V rámci P ČKS je osobou odpovědnou za program 
K. Kamberská, vedoucí TMK. 

c/ Sportovní střediska 
Sportovním střediskům bude rovnoměrně rozdělena částka 100 000 Kč. 
Z financí přidělených talentované mládeži bude prostřednictvím klubu poskytnuta 
dotace prvním třem závodníkům/závodnicím a párům umístěným v Českém poháru 
v kategoriích juniorů, žactva a ml. žactva.  

  d/ PRTM 
Vedoucí PRTM navrhuje vyřadit z PRTM A. Barnu (za celou sezónu se nezúčastnil 
žádné soutěže). P ČKS s tímto návrhem souhlasí. 
Vedoucí PRTM navrhuje zařadit do PRTM M. Bělohradského (dosavadní kandidát). P 
ČKS s tímto návrhem souhlasí. 
P ČKS souhlasí s rozpočtem soustředění PRTM v Kravařích. 
Na soustředění PRTM budou pozváni R. Grussmann, M. Kopecká, K. Štěpánová a A. 
Šustková. 

  e/ MS 
Nominace sportovců zůstává platná, P ČKS bude respektovat další rozhodnutí ISU. 
 

3. Informace z komisí 
 

Předsedkyně ČKS 
a/ Předsedkyně ČKS tlumočila členům P ČKS stížnost USK Praha týkající se soutěže  

Křišťálová brusle v Děčíně. (Startovné bylo placeno předem a až následně byl 
zveřejněn časový rozpis, podle kterého nejmladší žačky měly soutěž naplánovanou 
na dobu 20.00-22.00. Dalším problémem bylo to, že kategorie ml. nováčci byla 
přesunuta na jiný než původně plánovaný den.) Stížnost na velice pozdní začátek 
soutěže nejmladších žaček v Děčíně podal i klub BK Hradec Králové. P ČKS 
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pověřuje předsedu STK k tomu, aby tuto záležitost projednal především se členem  
své komise, R. Hauzerem, který je za schvalování rozpisů zodpovědný. 

 
b/ Předsedkyně ČKS a komise STK a TMK připraví na základě Com. 1649 návrhy 

změn v náplních programů mladších kategorií a jejich hodnocení. 
 

Ekonomka  
a/ Ekonomka připraví návrh rozpočtu na rok 2011, který bude klubům rozeslán před  
    valnou hromadou 
 

KR 
a/ M. Horklová úspěšně složila zkoušky na zisk kvalifikace rozhodčí na ISU 

šampionáty synchronizovaného bruslení.  
b/ Školení rozhodčích sólových kategorií a kategorie tanců na ledě pro zisk 

kvalifikace III t řídy a zvýšení kvalifikace (4.-5. 6. 2011, Praha) 
      P ČKS souhlasí s návrhem KR uspořádat toto školení i s návrhem umožnit zisk 

kvalifikace i členům technických sborů. 
      Termín pro podání přihlášek: 15. 5. 2011 
c/ P ČKS souhlasí s požadavky KR uvedenými v návrhu  na změny a úpravy 

dokumentů ČKS a s podněty pro manuál pro pořadatele soutěží (viz zápis ze 
zasedání KR dne 19.3. 2011). P ČKS ukládá STK, aby tyto návrhy a podněty 
zapracovala do příslušných dokumentů 

d/  KR projednala stížnost ing. Dušátka (Podnět veřejnosti). Bod v zápisu z jednání P 
ČKS ze dne 18. 12. 2010 (tak, jak je zveřejněn na webu ČKS) je informativní a 
rozhodně není obviňující (nikdo není jmenován). Podněty komunikovala 
předsedkyně KR s příslušnými vrchními rozhodčími a technickými kontrolory 
soutěží, kterých se problémy týkaly. KR bude podklady a podněty, na základě 
kterých jedná, překládat pouze P ČKS či revizní komisi, pokud bude vyzvána. 

 
e/ KR vyhodnotila aplikaci doporučených srážek v OBO systému a konstatovala, že 

se tento systém v technické části neosvědčil vzhledem k velice nízké úrovni 
předváděných výkonů. Pro následující sezónu vypracuje KR pouze doporučení pro 
rozhodování těchto soutěží, která budou zaměřena na hodnocení kvality 
bruslařských dovedností. 

 
STK 

a/ Schválení přijetí klubu  
      P ČKS schvaluje přijetí klubu FSC Habitat Náměšť nad Oslavou. Všechny 

náležitosti pro vstup byly splněny.  
 
b/ Návrh na vyloučení klubů 
     BK Liberec – neúčast na 3 valných hromadách (r. 2008 s omluvou, r. 2009 a 2010 

bez omluvy), nezaplacen registrační poplatek 
     Orlický BK Rychnov nad Kněžnou - nezaplacen registrační poplatek, 

nekomunikuje 
 
c/ Termíny mistrovství a přeborů ČR 
     STK vypíše výběrové řízení na pořádání následujících soutěží: 

Mezinárodní M ČR seniorských a  párových kategorií   16. - 17. 12. 2011 
M ČR juniorů, P ČR seniorů, M ČR SSB   04. – 05. 02.2012 
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M ČR žactva, ml. žactva a nejml žactva                                      10. – 11.03.2012 
 

d/ Při soutěži v Kopřivnici byl testován internetový přenos. Informace bude 
předložena valné hromadě. 

 
TMK  

a/ Prověrky výkonnosti 2011 
P ČKS schvaluje termín konání prověrek výkonnosti na sobotu 20. 8. 2011 na ZS 
Hasa. 

b/  Školení trenérů III t řídy a asistentů trenérů bude 20.-22.5. 2011 v Brně. 
Zkoušky trenérů III t řídy (proškolených v září 2010) se uskuteční v sobotu 21.5.  
2011 v Brně. Termín podání přihlášek na zkoušky je do 15. 4. 2011. 
 

 
4. Různé 

a/ Ing. Brzý zaslal P ČKS žádost o přehodnocení požadavků spojených s uhrazením 
škody z roku 2009 (poškození výsledkové tabule při soutěži ve Frýdku-Místku). P 
ČKS musí na svých požadavcích trvat. Vstřícným postojem je již to, že nejsou 
vymáhány úroky z prodlení. P ČKS předloží tuto záležitost k diskusi na valné 
hromadě ČKS. 

 
 
Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze dne 13. 5. 2011 od 17.00 hodin. 
 
 

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová 
 

 
 


