P ČKS 29. 6. 2015
Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 29. 6. 2015 v Praze

1. CFSA s.r.o.
Dle sdělení notáře je název CFSA s.r.o. příliš podobný již existující firmě s obdobným
názvem (CFS s.r.o.). Proto rozhodlo P ČKS o změně názvu s.r.o. na „Czech Figure
Skating s.r.o.“.
P ČKS rozhodlo o tom, o jaké volné živnosti bude požádáno.
2. Úkoly vyplývající z VH ČKS
V OSPS musí být změněny pokyny týkající se přihlašování na soutěže. Zároveň je třeba
provést úpravy v dokumentu „Pokyny ČKS ke zdravotním prohlídkám“.
Přehlednější zveřejnění koeficientu v hodnocení žebříčku pohárových soutěží bude řešeno
společně se změnami údajů v databázi a prezentací výsledků na webu ČKS.
Již došlo k částečné aktualizaci webových stránek v rubrikách jednotlivých komisí.
Předsedové komisí mají za úkol dále aktualizovat a zpřehlednit své rubriky.
Zpráva o činnosti RK
P ČKS projednalo závěry ze Zprávy o činnosti Revizní komise ČKS, kterou přednesl
předseda RK na VH ČKS 2015. P ČKS konstatovalo, že s nedostatky prezentovanými VH
nebyli v průběhu sezóny 2014/2015 seznámeni ani členové P ČKS, ani sekretariát.
P ČKS trvá na tom, aby zápisy z jednání RK obdrželo vždy do týdne po skončení jednání
RK.
V souvislosti s výše uvedenou zprávou došlo k následujícím opatřením:
Sekretariát vede docházkovou knihu od 1. 4. 2015.
M. Vondřejcová ve spolupráci s V. Tauchmanovou a M. Horklovou připravila a odeslala
klubu FSC Brno dne 5. 6. 2015 doporučený dopis s výzvou o vyúčtování / zpětnou úhradu
přiděleného finančního příspěvku.
ČKS nemůže sjednotit způsob evidence vykazovaný v rámci ČKS, ČUS a MŠMT.
Evidence je poskytována na základě jednotlivých a v průběhu času se měnících požadavků
výše zmíněných institucí, které není ČKS schopen ani předvídat, ani měnit.
V Kopřivnici proběhlo jednání K. Oubrechta, M. Vondřejcové, A. Rybářové a E.
Milčinského s P. Silným, který vytvořil databázi ČKS. Při tomto jednání se dohodly
úpravy v databázi tak, aby bylo možné prezentovat na webu ČKS kompletní výsledky
pohárových soutěží, aby bylo možné propojit všechny informace požadované v souvislosti
s účastí sportovce na soutěžích (splněné testy výkonnosti apod.). Zároveň bude sekretariát
a E. Milčinský s P. Silným dále pracovat na možnostech on-line přihlášek k soutěžím ČKS,
sjednocení registrací atp. Testování by mělo probíhat již v sezóně 2015/2016.
V Kopřivnici také proběhla fyzická inventarizace hmotného majetku k ISU SH, nebyly
shledány závady.
Systém evidence platných smluv je již nastaven tak, aby byl pro členy revizní komise
přehlednější.
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3. IDP 2015, ME 2017
a/ IDP 2015
- květnový kemp celkově koordinoval a programově řídil S. Žídek
- zúčastnili se plánovaní zahraniční experti a odborníci (V. Bartlett, B. Bartlett, B.
Orser, V. Kudryavtsev, R. Valto, M. Bednáriková)
- sekci rozhodčích, technických kontrolorů a technických specialistů vedla V.
Tauchmanová
- z ČR se dále zúčastnili T. Verner, B. Jiravská Godula, J. Mazůch a fyzioterapeutky
J. Jakubíková a B. Švecová
- na celkovém finančním vyhodnocení se podíleli GS K. Oubrecht, ekonomka svazu
T. Zoubková a S. Žídek
- konečnou zprávu za kemp zpracoval GS K. Oubrecht za přispění S. Žídka
Zpráva bude 1. 7. odeslána DvP komisi ISU. Veškeré zpracované písemné
materiály používané v rámci projektu byly již odeslány z Ostravy poštou na
sekretariát ISU.
S. Žídek ve spolupráci s V. a B. Bartlettovými dokončuje přípravy srpnového kempu.

b/ ME 2017
Informace podal S. Žídek:
- ve středu 27. 5. 2015 proběhlo v Ostravě setkání předsedkyně ČKS s mediální
skupinou OV
- průběžně probíhají dílčí schůzky předsedy OV ME s jednotlivými pracovními
skupinami OV (v Clarion CH dne 10. 6. 2015 před jednáním a po jednání
s hejtmanem Moravskoslezského kraje)
Skupina pro média a PR zpracovala prezentace jako podklady k jednání předsedy a
dalších členů OV s:
a) hejtmanem Moravskoslezského kraje, Miroslavem Novákem (10. 6. 2015). Pan
hejtman vyzdvihl ve svém vystoupení význam akce pro kraj a celý region.
Přislíbil nejen plnou součinnost, ale rovněž i významný finanční podíl kraje.
b) primátorem Statutárního města Ostravy, Ing. Tomášem Macurou MBA (11. 6.
2015).
Pan primátor ocenil skutečnost, že se tato akce byla přidělena do Ostravy a
rovněž i on vyjádřil plnou osobní podporu s cílem využít mj. této akce
k prezentaci statutárního města Ostravy, k čemuž přislíbil případné navýšení
původně přislíbených finančních prostředků.
- dále probíhají jednání s hotely, s jejichž kapacitami se počítá, a s jednateli firmy
UPGRADE, která pravidelně od roku 2003 spolupracuje na propagacích veškerých
krasobruslařských akcí pořádaných na území Ostravy
- je dokončován návrh rozpočtu ME s cílem prokonzultovat jej s J. Kynosem (ČOV)
a následně požádat MŠMT o poskytnutí finančních prostředků.
P ČKS souhlasí s návrhem S. Žídka, aby ČKS požádal o pořadatelství soutěže juniorské
Grand Prix v termínu 31. 8. – 3. 9. 2016 (náhradní termín 7. – 10. 9. 2016).
JGP „Czech Skate“ 2016 by byla „přípravnou soutěží pro ME 2017“. S Žídek již
předjednal podporu s hejtmanem Moravskoslezského kraje a s primátorem města Ostravy.
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4. Semináře a školení
Společný seminář KR a TMK 2015
P ČKS souhlasí s přesunem termínu společného semináře T, R a TS o 1 den, a to na neděli
6. 9. 2015.
Vedoucí komisí TMK a R se dohodli na doplnění přednášek o přednášku sportovní
psycholožky Mgr. Hany Pernicové, která spolupracuje i na projektu IDP.
Program seminářů byl publikován na webu ČKS.
5. Náplně programů, změny dokumentů ČKS
a/ Přestupní řád
P ČKS schvaluje znění Přestupního řádu ČKS, který předložila předsedkyně STK a
který bude publikován na webových stránkách ČKS.
b/ Náplně programů
Předsedkyně ČKS zpracovala dokumentaci týkající se náplní programů všech typů
pohárových soutěží ČKS (viz dále „Informace předsedkyně ČKS“).
6. Informace z komisí
Předsedkyně ČKS
a/ Krajské komise krasobruslení
Středočeská komise
P ČKS bere na vědomí zápis z druhé pracovní schůzky předsedů oddílů krasobruslení
Středočeského kraje ze dne 17. 6. 2015. Dle tohoto zápisu proběhnou volby výboru
KKK dne 27. 8. 2015.
b/ Náplně programů pro sezónu 2015 / 16
TMK schválila návrh změn programů v soutěžích hodnocených systémem OBO
zaslaný V. Mojžíšovou. V. Tauchmanová doplnila o pravidlo týkající se opakování
skoků. STK předložila návrh na rozdělení Poháru ADULT a návrh náplní programů
této kategorie. P ČKS se k tomuto návrhu vyjádřilo.
V. Tauchmanová zpracovala dokumentaci týkající se náplní programů všech typů
pohárových soutěží ČKS. P ČKS tyto dokumenty schvaluje a ukládá generálnímu
sekretářovi, aby je publikoval na webu ČKS nejpozději k 1. 7. 2015.
c/ Předklady Communicationů
J. Mokrá, K. Kamberská a V. Tauchmanová přeložily Communicationy týkající se
doplnění a úprav pravidel platných pro následující sezónu. K. Oubrecht překlady
zveřejnil na webových stránkách ČKS.
d/ Seminář členů technických sborů, 13. 6. 2015, Hradec Králové
Semináře se zúčastnilo 23 frekventantů. Na základě diskusí na semináři byly upraveny
náplně programů nejmladších kategorií (např. pravidlo týkající se opakování skoků).
Dále byla zrušena srážka za nepředvedení požadovaného 2A a trojitých skoků v KP
juniorských a seniorských kategoriích.
V. Tauchmanová připraví shrnující dokument pro členy technických sborů ČKS a
aktualizovaný seznam členů technických sborů.
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Komise rozhodčích
a/ Nominace na soutěž JGP v Bratislavě
P ČKS souhlasí s návrhem nominace rozhodčích, který předložila předsedkyně KR:
kategorie sólo: Miluše Šafránková (náhr. Stanislava Šmídová)
kategorie TP: Richard Kosina (náhr. Zuzana Plesníková)
Trenérsko – metodická komise
a/ ISU a mezinárodní soutěže – zájem o nominace
P ČKS bere na vědomí předběžný seznam žádostí trenérů a sportovců o nominace na
ISU a mezinárodní soutěže. P ČKS dále bere na vědomí, že Michal Březina obdržel
pozvání na soutěže GP Kanady a Japonska.
b/ Změna trenéra
P ČKS bere na vědomí informaci rodičů Bělohradských o tom, že Jiří a Matyáš
Bělohradští ukončili spolupráci s trenérkou Monikou Škorničkovou a zahájili trénink
s Tomášem Vernerem a Vlastou Kopřivovou.
P ČKS zároveň bere na vědomí oznámení vedoucí VSC Praha, že jako důsledek této
změny byli Jiří a Matyáš Bělohradští zařazeni od 1. 7. 2015 do VSC Praha, sekce
krasobruslení – mládež. Tím zároveň přestávají být k 1. 7. 2015 členy SCM ČKS,
detašované pracoviště Praha.
c/ Ukončení činnosti
Lucie Myslivečková oznámila ukončení své aktivní soutěžní z důvodu vážného
zranění. P ČKS děkuje Lucii Myslivečkové za úspěšnou reprezentaci ČR.
d/ JGP 2015 Bratislava
Taneční pár Nicole Kuzmich / Alexandr Sinicyn, resp. jejich zodpovědná trenérka
Carol Lane, definitivně potvrdili svou účast na soutěži JGP v Bratislavě.
Z důvodu trenérské změny byl předseda TMK požádán zákonným zástupcem J.
Bělohradského o zrušení účasti J. Bělohradského na JGP v Bratislavě. Účast byla
obratem nabídnuta Petru Kotlaříkovi, který nominaci přijal.
P ČKS schvaluje konečnou nominaci na soutěž JGP v Bratislavě:
Jana Coufalová, Petr Kotlařík a TP Nicole Kuzmich / Alexandr Sinicyn.
e/ Prověrky výkonnosti
P ČKS bere na vědomí omluvu účasti Tomáše Kupky a Jana Kurnika. Oba zahajují
rehabilitaci po operacích.
P ČKS projednalo doporučení TMK týkající se toho, že Klára Štěpánová se nemusí
účastnit Prověrek výkonnosti 2015 (závodnice nebude usilovat o nominace na
mezinárodní soutěže, soutěžní program navíc předvede v rámci srpnového
výcvikového kempu IDP). S tímto doporučením byl vyjádřen souhlas.
f/ Akreditace MŠMT
S. Žídek informoval P ČKS o tom, že po zapsání ČKS do rejstříku spolků bude
okamžitě na MŠMT zaslána žádost o novou akreditaci pro ČKS.
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g/ PRTM
S. Žídek informoval P ČKS o uspořádání výcvikového tábora členů PRTM
v Kravařích v termínu 30. 5. – 8. 6. 2015. S. Žídek zároveň informoval o návrhu
personálního obsazení PRTM na základě testů.
Vedoucím PRTM nadále potvrzen E. Milčinský.
P ČKS souhlasí s doplněním seznamu členů PRTM o Amélii Valentovou (USK
Praha). Kandidátkami PRTM zůstávají Lucie Datlová (KK Stadion Praha), Thea
Reichmacherová (SKK Karlovy Vary) a Kateřina Sýkorová (USK Praha).
P ČKS souhlasí s vyřazením Matyáše Bělohradského, Radka Jakubky a Filipa Ščerby
z PRTM z důvodu jejich zařazení do VSC Praha a dále s vyřazením Vanessy
Štefanové z důvodu ukončení činnosti J. Bělohradského ve sportovní dvojici
Štefanová / Bělohradský.
h/ Lektoři bruslení
P ČKS souhlasí s návrhem S. Žídka - TMK připraví obsah školení lektorů bruslení a
určí minimální kvalifikaci přednášejících. Za organizaci školení odpovídají krajské
komise krasobruslení, které musí do 14 dnů po skončení školení odeslat sekretariátu
zprávu o průběhu školení, v níž budou uvedeny termín a místo školení, seznam lektorů
a seznam úspěšných absolventů školení.
Sekretariát povede seznam lektorů bruslení.
Sportovně technická komise
a/ Kluby – přijetí nových klubů, problémy s registrací „nástupnických klubů“
TJ Jiskra Domažlice
Klub není možné považovat za nástupnický, neboť původní TJ Jiskra Domažlice
nezanikla. Klub nemá ve Stanovách zapsanou činnost „krasobruslení“.
P ČKS souhlasí s návrhem STK a klubu nebude členská registrace vyřízena do doby
úpravy stanov.
BK Říčany - P ČKS bere na vědomí změnu názvu klubu z BK Praha na BK Říčany.
HC Wikov Hronov - P ČKS schvaluje přijetí klubu (poplatek je uhrazen a všechny
náležitosti pro vstup klubu jsou splněny)
Sport Most, z.s. - P ČKS schvaluje přijetí klubu. Poplatek je uhrazen a všechny
náležitosti pro vstup klubu jsou splněny
- klub není možné považovat za nástupnický, neboť původní HC
Baník Most nezanikl.
b/ Kalendáře soutěží
P ČKS schválilo per rollam kalendáře soutěží Českého poháru a Poháru ČKS.
STK obdržela žádost o zařazení soutěže SB „Jihlavský ježek“ do kalendáře soutěží ČP
v termínu 26. - 27. 3. 2016 v kategoriích SB Senior, Junior, Adults, Mixed Age,
Novice (Basic, Advanced), Juvenile. P ČKS se zařazením soutěže souhlasí.
c/ Výběrové řízení M ČR 2016
STK vyhlásilo výběrová řízení po uspořádání M ČR 2016. Termín pro zasílání
přihlášek je 31. 7. 2016.
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Ekonomka
a/ čerpání/trvání reprezentačních smluv - P ČKS souhlasí se změnou platnosti
reprezentačních smluv, a to do 31. 8. (v současných smlouvách je termín do 30.6.).
b/ Dar ČOV loterie – srážky
P ČKS souhlasí s návrhem ekonomky, aby kluby, které se nezúčastnily VH ČKS 2015
bez omluvy a/nebo účast potvrdily a bez omluvy nedorazily (čímž v obou výše
jmenovaných případech nesplnily jednu ze základní povinností členského klubu), byly
potrestány snížením částky z přiděleného daru ve výši 1 500 Kč (každý jednotlivý klub).
Jedná se o kluby:
SKK Karviná (16)
TJ Kraso Beroun (19)
ASK Lovosice (23)
TJ Spartak Soběslav – oddíl krasobruslení (62)
MBK Vyškov (67)
HC Ledeč nad Sázavou (70)
Kraso Hodonín (72)
Sportovní klub Praha (74)
Kraso brusle Černošice (78)
TJ Spartak TOS Žebrák (80)
VH se dále nezúčastnily bez omluvy kluby TJ Dvůr Králové (6) a Kraso Rychnov nad
Kněžnou (39), které již nefungují.
VH se nezúčastnil bez omluvy i klub HC Slezan Opava, oddíl krasobruslení (32), který
ale dar v roce 2015 neobdržel. Proto mu bude srážka případně odečtena z darů
přidělených v budoucích obdobích.
Příští jednání P ČKS proběhne v Praze dne 21. 8. 2015 od 21:00 hodin.

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.

