P ČKS 15. 2. 2021

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného on-line formou dne 15. 2. 2021

1. Informace předsedy
Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně se zabýval některými
důležitými informacemi:
a/ Řešení problematiky dopadů na ČKS, které vyplývají z Usnesení Vlády ČR o
prodloužení nouzového stavu do 28. 2. 2021
i/ Nová žádost o zavedení bublin pro Repre, SCM a PRTM
Předseda se dnes dotázal NSA na stav žádosti. Min.Zdrav. (pod vedením ANO) stále
nekomunikuje (a netýká se pouze krasobruslení). NSA dnes opět urgovala.
Aktualizace 20.2. – dnes svaz obdržel povolení bublin v Praze a Ostravě, protože je
již po začátku prvního termínu, budou tyto čtyřdenní bubliny možné v termínech
od 25. 2., 4. 3. a 11. 3. 2021.

Předseda ukládá vedoucím SCM a PRTM, aby připravili seznamy sportovců pro
bubliny v Praze a Ostravě. Vedoucí PRTM připraví ve spolupráci s vedoucí SCM
dopis členům SCM a PRTM, který následně rozešle sportovcům / zákonným
zástupcům paní Hrdličková.
Vedoucí SCM podotýká, že jí ZS Hasa nepřipadá vhodný pro čtyřdenní bubliny z
důvodu nedostatku místa a zázemí pro vrcholné výkony reprezentace, ale
respektuje rozhodnutí vedoucí DP Praha

ii/ akce v ČR
P ČKS rozhodlo o zrušení březnových testů výkonnosti v Orlové a Ústí nad Labem.
Pořadatelům budou, v případě jejich žádosti o uspořádání testů v následující
sezóně, tyto přiděleny přednostně.
Pokud to situace dovolí, vypíše P ČKS mimořádné termíny testů v období duben až
červen 2021.
b/ PR a Marketingové služby pro ČKS
P ČKS souhlasí s účastí skupiny na MS, pokud to bude finančně únosné. P ČKS
ukládá GS, aby u ISU zjistil nutný pobyt Press Oficera ČKS ve Stockholmu, a pravidla
tohoto pobytu (hotel).
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2. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS
Talentovaná mládež ČKS - metodika
Paní Hrdličková připravila dokument Metodika pro oblast talentované mládeže ČKS
2021. Členové P ČKS jej do příštího jednání projdou a opřipomínkují (především
pak vedoucí SCM a vedoucí PRTM).
Trvá.
Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace
z komisí“.
3. Informace a návrhy z jednání komisí
Trenérsko-metodická komise
a/ Talent
i/ Výběr talentů – jaro 2021
Vzhledem k uplynulé sezóně TMK navrhuje dva způsoby výběru:
A) testy výkonnosti na off ice – podle Metodického materiálu Testy výkonnosti
B) zasílání tréninkových videí on ice na sekretariát ČKS – do 15. 4. 2021.
Sekretariát ČKS pak tato videa rozešle na emaily: S. Žídka, K. Kamberské, P.
Starce, E. Milčinského, M. Škorničkové, kteří jako komise budou videa
posuzovat.
Po posouzení komisí budou vybraní adepti pro zařazení do Projektů pozváni
na následný výcvikový kemp PPRTM, PRTM, SCM. Tato forma nahrazuje
absenci závodů v sezóně 2020-21.
P ČKS s návrhem souhlasí. V případě, že bude stále nemožné trénovat, bude
termín odevzdání videí posunut.
ii/ Společné tréninky SCM, PRTM, PPRTM
Návrh pro DP Praha pro novou sezónu 2021-22
Vedoucí DP Praha K. Kamberská připravila rozpočet na rozšíření tréninků:
2 lekce on ice + 1 lekce off ice
Toto rozšíření by bylo vyzkoušeno na 6 týdnů.
P ČKS souhlasí s tím, že ČKS by hradil pouze 2 hodiny ledu a 1 hodinu trenéra,
ostatní náklady by si hradili sportovci.
b/ Reprezentace
P ČKS oceňuje výkony a výsledky tanečních párů sourozenci Taschlerovi,
Cimlová / Hlavsa a sourozenci Mrázkovi na soutěži Egna Dance Trophy.
Na základě soutěže v Egně P ČKS rozhoduje o přidělení reprezentačních smluv
sourozencům Mrázkovým s účinností od 1. 2. 2021. Předsedkyně TMK zároveň
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požádala vedoucího sekce krasobruslení Victoria VSC o diskusi a schůzku k
vyřešení zařazení Kateřiny Mrázkové a Daniela Mrázka do systému talentů ČKS
(K. Mrázková je momentálně členkou PRTM a D. Mrázek členem VSC pro sólo).
V rámci jednání TMK 5. 2. požádal S. Židek o zhodnocení přípravy reprezentace:
Dle vyjádření Rudolfa Březiny příprava Elišky Březinové probíhá systematicky,
chystá se na závody do Celje, problém je jen v nedostatečné rehabilitaci.
Bohužel, ani při závodech v Celje Eliška nesplnila kritéria pro MS, a to ani v jedné
jízdě, a skončila v průměrné evropské konkurenci až na 5. místě (naštěstí má
splněno ze sezóny 18/19 a VJ z listopadové soutěže Santa Claus Cup).
Paní Kopřivová také v rámci TMK informovala o tréninkové přípravě členů VSC,
kde vše probíhá podle plánu. Většina týmu se připravuje na soutěž v Haagu. P
ČKS nemá žádné podrobnější informace o Matyáši Bělohradském.
Trenér Matteo Zanni oznámil ČKS, že našel v Egně pro Filipa Mencla italskou
partnerku Auroru Marino. Pár by chtěl reprezentovat Českou republiku, Aurora
nikde na mezinárodní soutěži za Itálii nestartovala. P ČKS souhlasí s tím, aby GS
požádal italský svaz o uvolnění sportovkyně a následně ISU o Cl. Certificate.

c/ Projekt pro vytvoření výukového materiálu v krasobruslení
P ČKS ukládá TMK zaslat do termínu návrhy „Redakční rady“.
TMK navrhuje redakční radu ve složení:
Kateřina Kamberská – předsedkyně RR – zodpovědná přímo P ČKS
Gabriela Hrázská - Žilková
Petr Bidař
Věra Paulusová
P ČKS doplňuje redakční radu o předsedkyni TMK, Moniku Škorničkovou (i
s odvoláním na organizační směrnici ČKS).

Sportovně technická komise
a/ Technika pro natáčení a rozbor jízd bruslařů
E. Milčinský po skončení školení rozeslal P ČKS výborný materiál ze školení, který
připravil pan Žilka s předsedou STK.
Techniku musí obsluhovat dvojice (jeden u pevné kamery a druhý u dronu). Ještě
bude třeba dokoupit paměťové karty.
E. Milčinský domluví další zkoušky buď na ledu VSC nebo v rámci bublin ČKS
v Praze a Ostravě.

3

P ČKS 15. 2. 2021
Ekonomka svazu
a/ Dotace NSA 2021
E. Hrdličková podala P ČKS informaci, že formální kontrola žádosti ČKS proběhla
úspěšně.
b/ Vyúčtování dotací MŠMT 2020
Dle informace od E. Hrdličkové MŠMT schválilo vyúčtování dotací Talent a Svaz,
u dotace Repre bylo nutné doložit informaci k fakturujícím trenérům, hrazeným
z této dotace. To bylo obratem učiněno a nyní čekáme na schválení i této
dotace.

Komise rozhodčích
a/ Nominace MS
Vzhledem k tomu, že V. Tauchmanová byla na MS pozvána ISU jako technický
kontrolor pro kategorii sportovních dvojic, byla oslovena náhradnice S. Šmídová,
která nominaci obratem přijala.

5. Různé
a/ Žádosti o ME, MS
S ředitelem a programovou ředitelkou O2 arény je předběžně domluvená schůzka
na pátek 19. 2. 2021. Zúčastní se jí i zástupci nové PR agentury ČKS, SPR Media,
Martina Kučerová a Jiří Mazánek, kteří setkání dohodli.
Dnes vyšel na stránkách ISU Communication k žádostem o pořadatelství
šampionátů ISU. P ČKS souhlasí s návrhem, aby bylo požádáno o ME v Ostravě a
zároveň o MS v Praze, ideálně už na rok 2024 i roky následující, kandidatura určitě
nebude úspěšná hned napoprvé.

Příští jednání P ČKS se uskuteční předběžně ve středu 31. 3. 2021 v 10 hodin
v Praze.

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.
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