Zpráva o činnosti P ČKS za období červen 2015 – květen 2016

Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období

Vážení sportovní přátelé.
Ve zprávě o činnosti předkládané v loňském roce jsem se zmiňovala o tom,
že uplynulé období bylo pro členy P ČKS náročné. Tato situace se nezměnila
ani v druhém funkčním období stávajícího předsednictva, o jehož všech
zásadních rozhodnutích jsou zveřejněny informace na webových stránkách
svazu.
V uplynulém období se členové P ČKS sešli na 8 zasedáních, mezi kterými
docházelo k mnoha dalším telefonickým jednáním a k e-mailové korespondenci.
Celé uplynulé období bylo ve znamení náročných organizačních příprav na
mistrovství Evropy 2017, jehož pořádáním pověřila Mezinárodní bruslařská unie
právě Český krasobruslařský svaz a které se bude konat na začátku příštího
kalendářního roku v Ostravě. Byly splněny všechny podmínky a procedurální
náležitosti pro založení servisní organizace Czech Figure Skating, s.r.o., která je
potřebná především z důvodů co nejlepšího organizačního zabezpečení ME a co
nejmenšího finančního zatížení ČKS. Organizační výbor ME pod vedením
Stanislava Žídka intenzívně pracuje na zajištění evropského šampionátu. Na
začátku května tohoto roku proběhla v Ostravě inspekční návštěva, na které
vyjádřili představitelé ISU maximální spokojenost se stavem příprav
šampionátu. Věříme, že šampionát bude pro náš svaz úspěšný jak po finanční,
tak i sportovní stránce.
V předcházejících dvou letech jsem na valné hromadě našeho svazu hovořila
o perspektivnosti juniorské sportovní dvojice Anna Dušková – Martin Bidař.
Mám obrovskou radost z toho, že nezůstalo jen u vyjádření nadějí na její další
sportovní růst. Tato sportovní dvojice se stala chloubou českého krasobruslení i
celého českého sportu. Nejprve získala historicky první medaile pro české
krasobruslení z finále mezinárodní juniorské ISU Grand Prix, když se na
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uvedené soutěži v Barceloně umístila na druhém místě. Další dvě stříbrné
medaile získali Anna s Martinem na zimních olympijských hrách mládeže
v norském Hamaru a stali se tak nejúspěšnějšími českými sportovci na této
olympiádě. A úplně největší radost nám tato sportovní dvojice udělala na
juniorském mistrovství světa v maďarském Debrecenu, kde po vynikajícím
výkonu v krátkém programu i volné jízdě získala pro Českou republiku
historicky první titul juniorských mistrů světa. Děkuji (jistě nejen jménem
svým) Anně, Martinovi a jejich trenérce Evě Horklové za veškeré úsilí, které
dokázali zúročit, a přeji jim i celému českému krasobruslení další úspěchy.
V minulé sezóně byl úspěšný i juniorský taneční pár Nicole Kuzmich Alexandr Sinicyn, který obsadil na MSJ celkově 11. místo. Jiří Bělohradský se
dokázal probojovat do finálových volných jízd na juniorském mistrovství světa i
na svém prvním mistrovství Evropy. Lepší než desáté místo jsme na mistrovství
Evropy čekali od Michala Březiny, jeho deváté místo na mistrovství světa však
lze považovat za úspěch. Spokojeni jsme mohli být i s výsledky Elišky
Březinové a tanečního páru Cortney Mansour a Michal Češka na evropském
šampionátu.
Své umístění na vrcholných světových šampionátech zlepšil oproti loňské
sezóně juniorský tým synchronizovaného bruslení Darlings, který se umístil na
velice dobrém 12. místě. Seniorská skupina Olympia obhájila své loňské 16.
místo na mistrovství světa. Stále skvělých mezinárodních výsledků dosahují
v kategorii Adult tanců na ledě Milana a Jiří Pokorní.
18. – 20. 12. 2015 úspěšně proběhlo „mistrovství čtyř republik“ pro rok
2016, které z pověření ČKS uspořádal klub HC Oceláři Třinec. Děkuji
třineckým pořadatelům za jejich úspěšnou pořadatelskou práci. Děkuji i dalším
organizátorům národních šampionátů, klubům KK Plzeň, BK Uherský Brod a
KK Pardubice, dále pak pořadatelům tradičního mezinárodního Memoriálu
Pavla Romana v Olomouci, kterého se jako host zúčastnila několikanásobná
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mistryně světa v tancích na ledě, paní Eva Graham-Romanová. Děkuji i všem
pořadatelům domácích pohárových soutěží a testů výkonnosti. ČKS si jejich
ochoty uspořádat krasobruslařské akce skutečně váží.
ČKS

využil

mezinárodních

vzdělávacích

seminářů,

které

finančně

podporovala ISU, a vyslal své sportovce, trenéry i rozhodčí na semináře do
Gdaňsku, Oberstdorfu a Berlína.
Úspěšně pokračuje mezinárodního čtyřletý projekt IDP. I na rok 2016 jsou
v Ostravě plánovány dva výcvikové tábory, ten květnový již úspěšně proběhl.
Výcvikové tábory za účasti zahraničních expertů zorganizovala TMK i pro
naše mladé nadějné krasobruslaře, členy SCM a VSC, výcvikový tábor byl
uspořádán i pro členy PRTM.
Ve zprávě o činnosti P ČKS nesmí chybět zmínka o pozitivním hodnocení
práce představitelů ČKS ze strany ČOV a MŠMT. Všechna oponentní řízení
proběhla úspěšně, byla s respektem hodnocena připravenost všech projektů a
koncepcí.
.V návaznosti na programy MŠMT byly řízeny PRTM a SCM, došlo
k pokračování vzájemné spolupráce mezi všemi složkami a byla přesně
dodržována nastavená pravidla této spolupráce. Děkuji na tomto místě vedoucím
sportovních center mládeže a vedoucí Vysokoškolského sportovního centra za
jejich práci pro české krasobruslení. Chci poděkovat všem trenérům pracujícím
v rámci ČKS za jejich úsilí a popřát jim i jejich svěřencům co nejvíce úspěchů
v následujícím období.
Minulé období bylo ve znamení nižších finančních dotací jak ze strany ISU,
tak i ze strany MŠMT. Dovoluji si důrazně upozornit všechny kluby na to, že je
třeba, aby vystupovaly aktivně vůči krajským orgánům ČUS a odborům sportu
krajských úřadů, protože od nich je možno získat finance na činnost sportovních
organizací v jednotlivých krajích.
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I v uplynulém období P ČKS garantovalo systém dvou typů pohárových
soutěží, pro příští sezónu je tento systém připraven i pro kategorii nováčků a
mladších nováčků. P ČKS kladlo důraz i na vzdělávací činnost a organizovalo
školení a semináře pro trenéry i rozhodčí.
V průběhu celého uplynulého období probíhala a stále ještě probíhají
intenzívní diplomatická jednání spojená s blížícím se volebním kongresem
Mezinárodní bruslařské unie. Rozhodnutí tohoto kongresu ISU a především
výsledky voleb mohou být naprosto zásadní pro další vývoj světového, a tedy i
českého krasobruslení.
Před tím, než bude přednesena zpráva o hospodaření ČKS a zpráva revizní
komise, děkuji všem svým kolegům z P ČKS a generálnímu sekretářovi a
celému sekretariátu za práci, kterou během minulých dvanácti měsíců vykonali.
Na úplný závěr své zprávy přeji této volební valné hromadě úspěšné a
konstruktivní jednání.
PhDr. Věra Tauchmanová, M. A.
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