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ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSEDNICTVA ČKS ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 

 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení delegáti, hosté, kolegové a sportovní přátelé, 

dovolte, abych vás seznámil s činností předsednictva našeho svazu za období od Valné hromady v září 
2021 a také se stručným hodnocením volebního období. 

Po velmi náročném období, kdy byla celá oblast sportu zasažena koronavirovou pandemií, se začalo 
blýskat na lepší časy. Bylo možno opravdu reálně plánovat soutěže, byť různá omezení stanovena 
vládou a MZ ČR situaci částečně stále stěžovala. Když už se zdálo, že vše máme za sebou a začneme ve 
společnosti a sportu především volněji dýchat, došlo k vojenské agresi, kterou málokdo v 21. století 
očekával. Agrese Ruské federace proti ukrajinskému národu změnila situaci ne pouze v Evropě, ale 
doslova v celém světě. Osobně jsem byl zahájením agrese hluboce otřesen, neboť se mi promítl obraz, 
kdy nejvyšší představitel ruského národa prezident Putin poslouchal při zahájení 24. ZOH v Pekingu 
opravdu výstižný proslov předsedy MOV Bacha, který zdůrazňoval apolitiku sportu, sbližování národů, 
a především nezbytnost míru na celém světě. Možná mu i pan Putin zatleskal, ale určitě již s vědomím, 
že vše bude pár hodin po olympiádě jinak.  

Tak jako i jiné svazy poznamenala tato válka částečně i ekonomiku našeho svazu. Jistě jste 
zaregistrovali, že ČUS nabídla v tomto týdnu obecně půjčky svazům, které zaskočila skutečnost 
s provizorním rozpočtem naší republiky, a tedy i možnosti získání konkrétních příslibů od vedení NSA 
na výši dotací na rok 2022. Na plénu ČOV v úterý zazněl z úst předsedy příslib, že „malé“ olympijské 
svazy přijdou na řadu s rozhodnutím o přidělení FP příští týden.  Věřím tomu a jsem přesvědčen, že tak 
jako dosud se i v tomto roce s rozpočtem svazu vypořádáme, byť s vědomím, že to bude velmi složité.  

Dříve než přejdu k dílčí činnosti P ČKS a výsledkům našich sportovců, chtěl bych na tomto fóru zmínit 
otázku, která velmi urgentně rezonuje na různých úrovních naší společnosti, sport nevyjímaje. 

Je to otázka tzv. „UDRŽITELNOSTI“. Jelikož jsme pořadatelé ISU Junior GP v srpnu v Ostravě, bude dle 
upozornění sekretariátu ISU tato oblast součástí Memoranda, zatím pravděpodobně jako 
doporučujících aktivit. Musíme ale s velkou pravděpodobností hraničící téměř s jistotou mít tuto oblast 
zvládnutou, pokud chceme uspět s našimi žádostmi o uspořádání MS v Praze. Pokud mi bude 
umožněno se svým týmem pokračovat dále, stane se tato oblast součástí pravidelné činnosti vedení 
svazu a jeho sekretariátu. Udržitelnost není pouze pojem, týkající se odpovědnosti ke vztahu 
k životnímu prostředí, ale jedná se především o dlouhodobé zlepšování naší činnosti a aktivity. Ve 
spolupráci s některými dalšími svazy bude možno využít i jejich dosavadní zkušenosti v této oblasti a 
tím naplňovat, samozřejmě postupně, dílčí cíle udržitelnosti. V této věci jsem otevřený pro výměnu 
„dobré praxe“ nejen s českými, ale také zahraničními partnery, kteří jsou v oblasti udržitelnosti o krok 
před námi. Mohu zmínit partnery z Kanady, Finska. 

Snahou svazu bylo a je pracovat v oblasti sportovní diplomacie. Určitě jste zaregistrovali v informacích 
z jednání P ČKS nebo v tisku, že byly zaslány na ISU žádosti o možnost uspořádání MS v Praze, a to 
v letech 2025–2027. Skutečnost, že chceme žádosti realizovat, jsem již prezentoval přítomným 
představitelům ISU na ZOH. V Praze došlo rovněž k setkání předsedy svazu a GS se členem současného 
Councilu ISU a kandidátem na funkci prezidenta mezinárodní federace ISU, a to na jeho vlastní žádost. 
Mimo otázky případné podpory naší žádosti byla diskutována řada dalších otázek a problematik, včetně 
dopadu vojenské agrese na Ukrajině na činnost ISU a přípravy Kongresu, otázky možných úprav 
hodnocení, vzdělávání atd. atd. Bylo velmi příjemné, když jsme již na druhý den obdrželi mimo velkých 
díků za náš otevřený přístup a doporučení, abychom plán na možné konání v Praze Kongresu ISU dali 
do konkrétní žádosti již na rok 2026. Náš svaz, potažmo Praha, by si tuto důležitou akci určitě zasloužila.  
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Nelze opomenout fakt, že po pauze způsobené kovidem, bylo našemu svazu přiděleno konání 2. 
závodu světové série ISU Junior GP, a to do Ostravy ve dnech 31.8.–3.9.2022. Zde je na místě poděkovat 
Statutárnímu městu Ostrava a vedení MS kraje za nemalou finanční pomoc. 

Výsledky našich reprezentantů jsou vždy nedílnou součástí zprávy předsedy. Je zbytečné 
odpřednášet výčet umístění, všem nám jsou určitě zcela známy i při faktu, že výsledky byly a jsou stále 
prezentovány na webu a sociálních sítích svazu.  

Přesto dovolte pár nejvýznamnějších sportovních výsledků. Fakt, že se podařilo na dodatečném 
kvalifikačním závodu o účast na ZOH tanečnímu páru sour. Taschlerových splnit limit a kvalifikovat se 
jako čtvrtá kategorie, je opravdu historickým úspěchem. Zařadili jsme se mezi 10 nejlepších týmů na 
světě, kteří mohli bojovat na ZOH o týmovou trofej. K situaci, že náš svaz vstoupil mezi 10 nejlepších 
týmů na světě, napomohli však jednoznačně i další naši reprezentanti, zúčastňující se JGP, GP atd. 

Mimo již uvedenou kvalifikaci na ZOH se podařilo kolegům ze Slovenského krasobruslařského 
svazu uspořádat 4Nationals Championship, Mezinárodní mistrovství ČR pro rok 2022 a to v polovině 
prosince ve Spišské Nové Vsi. Přes studené prostředí a stálá proticovidová opatření proběhlo 
mistrovství na velmi dobré organizační úrovni. Přes nepřítomnost Michala Březiny ovládli naši muži 
startovní pole a obsadili první dvě místa (Mat. Bělohradský a Georgii Reshtenko).  Dvě druhá místa 
obsadila pak Eliška Březinová a sour. Taschlerovi. V juniorských párových kategoriích jsme obsadili 
první dvě místa v tancích (Denisa CImlová/Vilém Hlavsa a sour. Mrázkovi) a Barbora Kuciánová/ Lukáš 
Vochozka zvítězili i ve jun. SD. Týmovou trofej sice získali sportovci polského svazu, ale pouze poměrem 
vítězných míst. Bodově jsme byli na tom stejně. 

Na Mistrovství Evropy v Tallinu vyjel opět Michal Březina pro příští ME možnost účasti dvou 
mužů. Škoda, že jeho KP se nevyvedl tak jako jeho VJ, pak by to bylo opět o něčem jiném. Jedno místo 
(pouze 1,5 bodu) chybělo sour. Taschlerovým a na dalším ME jsme mohli mít i 2 TP. Velmi slušný výkon 
odvedla i SD Elizaveta Žuková / Martin Bidař a obsadila 12. místo. Přes velmi dobrý vstup do KP (13.) 
se nepodařilo E. Březinové obhájit získanou pozici (21.). Je nutno zdůraznit, že všichni budoucí 
olympionici postoupili do finálových jízd.  

Olympijské hry jsou vždy pro všechny účastníky zážitkem na celý život. Přesto, že na 24. ZOH 
v Pekingu byli všichni účastníci v tzv. bublině a museli podstupovat před i při olympiádě denně PCR 
testy, vyplňovat zdravotní aplikaci atd. atd., nemohli se pohybovat mimo vesnici a sportoviště, byla 
olympiáda velmi dobře zorganizována na moderních sportovištích. Nás zejména těšila historická účast 
ve všech kategoriích a účast v týmové soutěži. Pouze bláhově by mohl někdo očekávat postup týmu do 
finálové pětky, ale 8. místo a velmi dobré výkony nutno považovat za velký úspěch (v budoucnu i možná 
7., když bude definitivně potvrzen doping u členky OH týmu Ruska). V individuálních soutěžích se již 
tak nedařilo. Možná i dlouhý pobyt zanechal své, ale podmínky byly pro všechny dány stejně. Nečekaně 
se po KP nedostal do finále Michal, a to byl po řadě čistých tréninkových jízd docela šok nejen pro něj, 
ale i pro celou výpravu. Nejvyrovnanější výkon předváděli Natálie a Filip Taschlerovi. Rozhodčím se 
zaslouženě velmi líbili. Eliška doslova zazářila v super KP (12.), VJ pak, přes naplnění vyšších osobních 
bodových limitů nenadchla a svezla Elišku do hlubšího závodního pole. A SD měla opravdu smůlu. Při 
rozcvičování na poslední trénink před KP se Elizaveta zranila. Kvalitní doktor a fyzioterapeut ji dali 
částečně dohromady, přesto se dvojice nedostala do finále. Pokud by se ale přesto dostala, nebyla by 
Elizaveta schopna pokračovat v soutěži.   

Byť má závěrečná slova o ZOH nevyznívají možná optimisticky, nelze upřít fakt, že 4 kategorie 
na ZOH mělo minimum federací což ocenil i náš ČOV.  

Už v nedobré atmosféře poznamenané agresí proti Ukrajině proběhla závěrečná příprava na 
MS v Montpellier (FRA). Po ukončení závodní činnosti našeho dlouholetého reprezentanta Michala 
Březiny jsme rozhodli, že kateg. mužů nebudeme obsazovat. Jelikož i zranění Elizavety se nakonec 
ukázalo vážnější, než se původně předpokládalo, odjeli na MS Eliška B. a sour. Taschlerovi. 
Opět to byli Taschlerovi, kteří se doslova poprali o co nejlepší umístění, a jejich 13. místo je hezkým 
úspěchem, byť sami nebyli zcela spokojeni. Eliška se bohužel nedostala do VJ, což bylo nemilým 
překvapením všech. 
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Naše mladší juniorská reprezentace zabojovala na výrazně časově posunutém MSJ, a to opět v Tallinu. 
Výsledkově sice byla nejlepší naše juniorská SD Kuciánová/Vochozka (9.), ale při 10 startujících. Do 
finále se dostali i G. Reshtenko (11. celkově) a B. Vránková (17.). Nečekaně se o 1 umístění do finálové 
dvacítky nedostal při jedné zásadní chybě TP Cimlová/Hlavsa. 
 
Velkou nečekanou, ale o to zcela oprávněnou radost nám v tomto roce udělali skupiny SyB. 
14. místo týmu Harmonia Junior na MSJ v SyB, ale především 9. místo a super výkon týmu Olympia. 
Upřímná gratulace patří všem, kteří se o to zasloužili. Jsme rádi, že mj. k tomu mohl nápomoci Visiting 
Coach.  
 
Závěrem kapitoly o výsledcích by nemělo chybět zamyšlení jak dál. Dochází k výměně, a to doslova, 
generací závodníků. Mistrovství ČR juniorů a žactva ukázaly, že máme na čem stavět. A je to na nás, 
všech na svazu, na klubech a trenérech, jak s tímto potenciálem naložíme. Pozitivně se určitě promítlo 
uspořádání VT ČKS v Ostravě s jedním z nejlepších stávajících trenérů světa panem Rafaelem 
Arutyunyanem. Povedlo se dát opětovný impulz a především nalézt nové možnosti. Na kvalitě určitě 
přidala účast sportovců a trenérů Slovenska a na pozvání svazu i nejlepších ukrajinských krasobruslařů, 
kteří trénují v některých našich klubech. Je jednoznačným přínosem, že se podařilo domluvit otevření 
sportovního centra, kde Rafael pomáhá jak prostřednictvím svazu, tak i v rámci individuálních setkání. 
Tato spolupráce zahrnuje i domluvu na online konzultacích a poskytování postřehů pro další vzdělávání 
našich mladých trenérů. Již dnes víme o několika plánovaných akcích. Je nutno velmi ocenit i 
přítomnost mentálních koučů, se kterými svaz, resp. závodníci v některých dnech úzce spolupracují. 
Mentální koučink se tak stává pravidelnou a nezbytnou součástí tréninkového procesu. 
 
Pro další rozvoj kategorie TP a poskytnutí možnosti odborného růstu mladých trenérů a jejich svěřenců 
se uskuteční od 13.6. VT v Kravařích i za účasti našich nejlepších TP a současně ze Slovenska. Přítomnost 
světoznámé trenérky Barbary Fusar Poli a samozřejmě i našeho Mathea Zanni to pouze podtrhuje. 
 
U kategorie SD se volí individuálnější přístup, ale i zde zajišťujeme možnost spolupráce s jedním 
z nejlepších trenérských expertů v Kanadě. Bude i nadále pokračovat spolupráce s centrem i v Itálii. 
 
Synchronizované bruslení chce navázat na úspěšnou spolupráci s Visiting Coachem ISU Eevou Sunari, 
rozběhnout spolupráci s trenéry nejlepších týmů SyB z Finska atd. atd. Tuto disciplínu, která se stále 
více a více dostává do povědomí krasobruslařské veřejnosti, provozuje v rámci svazu 28 týmů v 10 ti 
různých věkových a výkonnostních kategoriích. Zaštiťuje je 10 klubů. I ČT se podílela svými 2 programy 
na velmi dobré popularizaci (reportáž o soutěži Jihlavský ježek a po MS v Kanadě velmi kvalitní reportáž 
s trenérkami a kapitánkou týmu). 

 
K vlastní činnosti svazu. Od poslední VH (7 měsíců) se předsednictvo nescházelo tak často, 

neboť sezóna byla zaplněna důležitými závody a akcemi. Sešlo se ale i tak celkem 7x. Řada usnesení se 
schvalovala per rollam, aby nedocházelo k časovým prodlevám. 

Dochází i ke změně v obsazení sekretariátu svazu, kde paní Hrdličkovou vystřídá a postupně 
převezme její náplň paní Eva Schnappelová. Dovolte, abych touto cestou velmi poděkoval paní Evě 
Hrdličkové za odpovědnou práci, kterou konala zejména na úseku činnosti SCM a PRTM, stejně jako i 
ve velmi důležitých otázkách dotační politiky na všech úrovních. 

 
Základem činnosti svazu je součinnost jednotlivých komisí.  
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Komise rozhodčích. 

a) Komise rozhodčích se zasadila o to, aby soutěže probíhaly v přijatelném časovém rozmezí, aby 

se nesoutěžilo brzy ráno a pozdě v noci.  

b) Dále se podařilo upravit odměny rozhodčím a technickému panelu tak, aby byly alespoň trochu 

důstojné, a to na 160 Kč/hod. V případě synchronizovaného bruslení byly ponechány stávající 

odměny.  

c) Vytvořena byla přehledná prezentace k pravidlům a náplním jízd, která je dostupná online. 

d) Pravidelně byla zpracovávána statistika aktivity rozhodčích a členů technického panelu. 

e) Každoročně organizována školení nových rozhodčích a školení na zvýšení kvalifikace, téměř 

každý rok se konalo i proškolení nových členů technického panelu. V oblasti 

synchronizovaného bruslení se podařilo proškolit čtyři nové členy technického panelu a 

kvalifikaci dvou rozhodčí zvýšit na II.tř, čímž byl zahájen proces k získání nových mezinárodních 

rozhodčích. 

f) I přesto je však počet rozhodčích a členů technického panelu vzhledem k počtu závodů 

nedostatečný. Problém je vidět zejména v tom, že polovina členů technického panelu 

vykonává zároveň i trenérskou činnost, a tak se nemohou účastnit závodů, kde závodí jejich 

svěřenci. Na některé závody byl tak problém technický panel vůbec sestavit. K dispozici je 35 

členů technického panelu, z toho 10 jsou trenéři, dva příbuzní trenérů a 11 má mezi sebou 

rodinné omezení. Někteří nechtějí působit při závodech v České republice. Nominace na 

závody neusnadňují ani mezilidské vztahy a neprofesionální přístup. Totiž fakt, že někteří 

členové technického panelu nechtějí v panelu působit s jiným členem a podobně. 

g) Nominace ovlivňovaly i karantény či onemocnění některých rozhodčích a členů TP covidem, 

kdy na poslední chvíli, například i den před závodem, bylo třeba shánět náhradníky. Je 

nezbytné poděkovat všem rozhodčím a členům technického panelu, kteří nahradili 

indisponované kolegy. 

h) Nová komise rozhodčích vzniklá z voleb by se tak měla intenzivně soustředit na proškolování 

dalších nových rozhodčích, nejen národních, ale i mezinárodních a ISU a členů technického 

panelu, zejména TC jak pro sólové kategorie, SD a TP a zajistit jejich odborný růst na 

mezinárodní úroveň (INT a ISU), a to hlavně ze závodníků, kteří bezprostředně ukončili svou 

sportovní kariéru. 

i) KR ve spolupráci se sekretariátem ČKS téměř ve všech případech zajistila rozhodčí pro 

mezinárodní soutěže. Velkým problémem bylo především obsazení ISU šampionátů a OH. při 

současném počtu ISU rozhodčích a vylosovaných kategorií, do kterých jsme měli možnost 

rozhodčí vyslat, bylo toto někdy provázeno drobnými komplikacemi. Tato situace nastala 

zejména v posledních dvou sezónách, kdy především kvůli covidové situaci a přesouvání 

termínů mezinárodních závodů na poslední chvíli a také omezením účasti některých 

rozhodčích na soutěží z důvodu vyčerpání dovolené nebo ze zdravotních důvodů anebo kolize 

termínů soutěží sóla, sportovních dvojic a tanečních párů s termíny synchronizovaného 

bruslení, bylo obtížné mezinárodní a ISU soutěže obsadit, ale díky vstřícnému přístupu 

rozhodčích se toto zatím vždy podařilo. 

 

Sportovně technická komise 

Komise STK pravidelně řešila svou nezbytnou problematiku většinově prostřednictvím online jednání. 

Z nejdůležitějších témat podtrhuje předseda komise: 

- Sestavování Kalendáře soutěží Českého poháru a Poháru ČKS (pravidelné konzultace a 
komunikace s pořadateli soutěží a řešení jejich problémů a potřeb) 
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- Schvalování rozpisů závodů Českého poháru a Poháru ČKS a komunikace s pořadateli a 
dodržování Organizační směrnice pohárových soutěží 

- Komunikace s pořadateli mistrovských soutěží 
- Řešení a schvalování přestupů a hostování 
- Výpočet žebříčků Českého poháru a poháru ČKS 
- Ve spolupráci se sekretariátem svazu nominace na mistrovské soutěže 
- Vydávání pravidel krasobruslení a organizačních směrnic po úpravách a návrzích z odborných 

komisí a úpravách pravidel ISU 
- Zavedení nového registračního systému (spolupráce se sekretariátem svazu) 
- Zavedení akreditačního systému pro přihlašování na závody. (akreditační systém se po této 

první sezóně, kdy byl uveden v život, bude dále aktualizovat a vylepšovat po zkušenostech 
z prvního roku provozu a po připomínkách od pořadatelů soutěží a připomínkách klubů při 
přihlašování k pohárovým závodům) 

- Všichni členové komise STK byli vždy připraveni pomoci s dotazy nebo problémy klubů. 
 

Za komisi je nutno dodat, že starost o výpočetní ISU systém vč. personálního zajištění není vůbec 
jednoduchou záležitostí. Mrzí nás skutečnost, že přes veškerou snahu se stále nenašel člověk, který by 
se celkově postaral o systém na území Čech. Snížily by se tím jednoznačně i náklady na dopravu pro 
jednotlivé organizátory závodů v systému Českého poháru i Poháru ČKS. 

Trenérsko-metodická komise 

TMK svazu, se částečně personálně měnila, přesto se podařilo zajistit plánované akce a činnosti tak, 
aby bylo postaráno o sportovce zařazených do systému SCM a PRTM (kand. PRTM). Komise se spolu 
s P ČKS snažila rozvíjet další možnosti k podpoře nejen reprezentantů, ale i členů našich projektů, např. 
již ve zmiňované mentální přípravě, v oblasti testování nebo lékařského zabezpečení. 

Podařila se nastolit opravdu výborná a účinná spolupráce mezi ČKS a Victoria VSC MŠMT nejen pouze 
na úrovni předsedy TMK, ale především i předsedy svazu a GS. A to nevycházelo pouze z faktu, že 
všichni olympionici jsou nebo byli členy sekce krasobruslení. Pokročila oblast spolupráce i se členy SCM 
a PRTM. Kvitovali jsme zásadní možnost využívání odborníků různých oblastí, kde v řadě případů svaz 
ušetřil nemalé finanční prostředky. 

Ve vedení sekce krasobruslení Victoria VSC dochází k zásadním změnám, kdy v celém systému VSC 
MŠMT budou vedoucími sekcí manažeři, odborníci na ekonomiku a administrativu. V krasobruslení to 
je p. Petra Bienová, odbornicí na krasobruslení je tzv. technický specialista p. Kateřina Kamberská 
(které bych dnes upřímně popřál k narozeninám), jež se bude mj. starat o návaznou spolupráci talentů 
v rámci SCM, trenérskou odbornost zaměstnaných trenérů, oblast tréninkových plánů a jejich plnění 
atd. atd. Vzešel jednoznačný požadavek, aby i krasobruslení se bylo schopno shodnout na odborníkovi, 
který by byl v roli tzv. „reprezentačního trenéra“. Nové P ČKS, které vzejde z dnešních voleb, čeká 
nelehký úkol u této pozice, ale i u výběru nového vedoucího SCM ČKS. 

Svaz nepřestává klást důraz na výchovu mladých trenérů pořádáním školení trenérů licence C. Nedávno 
se nám podařilo uspět se svou žádostí a svazu byla udělena MŠMT licence k možnosti pořádat 
vzdělávání T Lic. B (tzv. II. třídy). Nutno poděkovat všem, kteří se na zpracování nejednoduché žádosti 
podíleli. 

Ekonomka svazu bude mít svou samostatnou prezentaci o plnění rozpočtu 2021 a návrh rozpočtu 
2022.  

Rád bych zmínil přehledově ekonomickou problematiku, kterou jsme jako svaz zajišťovali po celé 
funkční období, aby i nové kluby mohly získat povědomí, jak a na co se svazové finance mj. vynakládají: 
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Během 4letého funkčního období bylo finančně podpořeno několik projektů, docházelo k pravidelným 

aktualizacím ekonomických směrnic a bylo vždy reagováno na aktuální situaci se snahou finančně 

pomoci nejen všem klubům řádně registrovaným u ČKS, ale i finančně zabezpečit přípravu všech 

reprezentantů a členů projektů ČKS.  

Po celé čtyřleté funkční období se hospodařilo pouze s dotačními finančními prostředky a nebylo nutné 

financovat činnost ČKS z vlastních zdrojů. Všechny rozpočty za výše uvedené funkční období byly 

vyrovnané nebo přebytkové, přestože návrhy rozpočtů nebyly vždy optimistické.  

 Finanční prostředky byly např. směřovány na podporu následujících projektů: 

- Podprojekt talentované mládeže  

- Projekt Rafael  

- Podpora projektu na všeobecné a speciální testování členů SCM 

- Podpora projektu zabezpečujícího mentální přípravu členům reprezentace a členům SCM 

či na   

- Přípravu a výrobu nových Testů výkonnosti 

- Pořízení, úpravy a aktualizace nového registračního systému 

anebo na mimořádnou finanční pomoc v tzv. „covidovné“, kdy byl vytvořen systém mimořádné 

covidové podpory. 

Rád bych informoval především kluby, které se starají o ukrajinské sportovce, že ze strany ISU přišla 
informace, že na období 05-10/2022 obdrží tyto kluby stanovenou částku dle sportovní úrovně 
sportovců. Poté, co budou prostředky převedeny na účet ČKS, budou rozděleny na jednotlivé kluby po 
podpisu dohody o jejich převzetí a použití dle pravidel, která stanoví ISU.  
 

Jako vždy mi závěrem dovolte poděkovat všem členům předsednictva, revizní komisi i 
pracovníkům sekretariátu za jejich práci v průběhu nejen hodnoceného období, ale celého období 
čtyřletého období, které bylo nesmírně náročné. Nikdo z nás si nedovedl představit, co nás může čekat 
a na co jsme v podstatě nemohli být připraveni. Covid 19 způsobil celkové narušení zaběhlých činností 
a osobní kontakt byl nahrazen on-line setkáními a elektronickou komunikací. I vy, zástupci klubů, jste 
řešili někdy zdánlivě nepřekonatelné překážky. Přesto jsme to společně zvládli. 

Věřme, že je již vše za námi a že i vojenská agrese proti Ukrajině se brzy ukončí, aby i sport 
mohl opět naplno a za plné finanční podpory příslušných orgánů fungovat. S velkým respektem k 
veškeré vámi odvedené práci velmi děkuji všem klubům, trenérům, rozhodčím, členům technických 
panelů za jejich celkový přínos svazu, který vás stojí určitě kus osobního pohodlí.  

 Děkuji za milou pozornost, věřím, že byť letos trochu delším hodnocením jsem vás moc nenudil. 
Přeji všem stálé zdraví, pohodu a chuť porvat se s problémy, které před nás postaví nastávající 
olympijský cyklus.  

 

Ing. Stanislav Židek 
předseda ČKS 


