P ČKS 4. 11. 2021

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného on-line dne 4. 11. 2021

1. Informace předsedy
Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně informoval o důležitých
aspektech činnosti mezi zasedáními:
a/ T. Verner oficiálně předsedou TMK ČKS
K datu 16. 10. 2021 převzal, v souladu s § 160 NOZ, T. Verner oficiálně funkci
předsedy TMK ČKS. Sekretariát zajistí změny v Rejstříku. Předseda pouze
zdůraznil, že mimo další agendu je nezbytné sledovat aktuální stavy přípravy
reprezentantů olympioniků na ZOH.
b/ Jednání k případné dlouhodobě rekonstrukci HASA Praha – 11.10.20211
Paní ředitelka Victoria VSC MŠMT L. Kovářová poskytla prostory ke schůzce na
téma případného plánu rekonstrukce HASA. Zúčastnil se i ředitel TJ USK Praha.
Za svaz se zúčastnil pouze předseda svazu (pan místopředseda se omluvil ze
zdrav. důvodů).
Byly projednány různé varianty návrhů úprav. Byl předložen pouze návrh ke
zpracování technické studie s možností úhrady HMP za doporučení mj. i svazu.
c/ JGP 2022
ČKS obdrželo 4. 10. 2021 potvrzující email s přidělením soutěže JGP Ostravě
v termínu 31. 8. – 3. 9. 2022.
V této souvislosti ČKS stanovuje termín konání prověrek výkonnosti 2022 na 11.
až 13. srpna 2022.
d/ PR a marketing svazu
Místopředseda podal informaci o posunu v jednáních s partnery, které oslovuje
Jiří Mazánek (SPR media). Došlo k posunu jednání u dvou partnerů s možností
finančního plnění, řeší se také nový partner pro týmové oblečení, kde probíhají
jednání se třemi firmami, ze kterých se vybere nejlepší a nejflexibilnější nabídka.
U partnera Dermacol se na obou stranách posuzuje návrh smlouvy.
Ekonomka projedná smlouvu i s daňovým poradcem Luďkem Vaňkátem.
V jednání s J. Mazánkem bude pokračovat místopředseda.

2. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS
a/ Mentální příprava pro sportovce ČKS
Předseda obdržel konečné nabídky od Michala Biče, Lukáše Štecáka a nově také
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od společnosti RainFellows, která spolupracovala s předsedou na projektu IDP
v Ostravě.
P ČKS projednalo všechny doručené nabídky na spolupráci v oblasti mentálního
tréninku a rozhodlo, že bude Olympionikům poskytnuta od 1. 11. 2021 částka
na mentální přípravu mimo jejich prostředky přidělené v repre smlouvách.
Sportovní dvojice Zhuk / Bidař bude pokračovat ve spolupráci s paní Anastasií
Khomutovovou, kterou započala prostřednictvím VSC. Eliška Březinová a Michal
Březina budou nadále využívat služeb pana Štecáka. Taneční pár sourozenců
Taschlerových spolupracuje s panem Bičem.
Pokud celková hrazená částka do konce sezóny překročí stanovený limit, bude
sportovec / pár mít možnost rozdíl uhradit z jeho/jejich reprezentační smlouvy /
smlouvy člena SCM, pokud zde ještě budou prostředky k dispozici. V opačném
případě pak bude nucen rozdíl svazu uhradit ze svého. Fakturované částky musí
odpovídat pravidlům NSA a směrnicím ČKS.
P ČKS dále rozhodlo, že od 1. listopadu bude u juniorské reprezentace / SCM
také pokračovat spolupráce s firmou Lukáše Štecáka.
Zapojeni stále budou: Michaela Vrašťáková (trenér Rudolf Březina), SD Barbora
Kuciánová / Lukáš Vochozka (trenér Petr Bidař), Nikola Rychtaříková (s
podmínkou na 3 měsíce, zřejmě bez trenérky Holubíkové).
Nově zařazeni budou od 1. 11. 2021: TP Denisa Cimlová / Vilém Hlavsa (trenér
zřejmě Lukáš Csölley), Damián Malczyk (trenérka Nella Simaová), Ellen
Slavíčková (trenér Markéta Procházková), Tereza Zendulková (trenérka
Miroslava Hájková).
Služba bude sportovcům uhrazena na jeden rok (do 10/22). Pan Štecák pošle
návrh smlouvy, administrativně bude vše řešit paní Hrdličková.
Předsednictvo také projednalo možné zařazení dalších adeptů od 1. 1. 2022.
Jejich seznam bude předložen vedoucím PRTM do konce roku 2021.
V případě Barbory Vránkové (ruský trenér Sergey Davydov) a Georgie Reshtenka
(trenér Michal Matloch) se předseda TMK pokusí domluvit využití ruskojazyčné
„coach-ky“ VSC, paní Anastasie Khomutovové, která již spolupracuje se SD.
Pro PRTM bude v rámci kempů využito nabídky na skupinové semináře od
společnosti RainFellows. První by se měl uskutečnit při „vánočním“ kempu
PRTM.
Zodpovědní jsou předseda Židek a vedoucí PRTM Milčinský.

Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace z komisí“.
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3. Informace a návrhy z jednání komisí
Ekonomka ČKS
a/ čerpání rozpočtu ČKS
Ekonomka seznámila P ČKS se stavem čerpání rozpočtu. Vzhledem k příznivému
vývoji čerpání a poměrně slušné rezervy v programu Organizace sportu,
rozhodlo P ČKS o navýšení prostředků nad rámec schválený při rozdělení
rozpočtu na jaře tohoto roku takto:
- bude rozdělen příspěvek klubům na Covidová opatření ve výši 1 000 000 Kč
dle Metodiky roku 2020 s kritérii: základ 5 000 Kč na klub (celkem 500 000
Kč), částka 250 000 Kč rozdělena dle počtu registrovaných sportovců,
rozhodčích, členů TP a trenérů v ČKS ke dni 4. 11. 2021, částka 250 000 Kč
pak bude rozdělena dle počtu sportovců v reprezentaci a talentových
projektech ČKS (každý sportovec bude započten jednou). Zodpovědní E.
Milčinský, K. Tykalová a E. Hrdličková.
- jako ocenění výkonů na mez.soutěžích bude navýšena částka v repre
smlouvách pro sourozence Mrázkovi, Barboru Vránkovou a Nikolu
Rychtaříkovou a nově je přidělena částka Adéle Vallové za výkon předvedený
při soutěži v Nice. Dále bude v sezóně 21/22 juniorským sportovcům při
splněných kritérií pro seniorské MS v rámci juniorské soutěže připočtena
v RS částka za splnění kritérií ve výši pro seniorské MS. Zodpovědný K.
Oubrecht.
- bude přidělena částka 20 000 Kč každému členovi PRTM na účast na
mez.soutěži k vyčerpání do konce roku 2021 (ideálně přímé náklady ČKS za
startovné, ubytování, případně proplacení cestovného). Zodpovědný E.
Milčinský a K. Oubrecht.
- bude přidělena přímá podpora členům PRTM ve výši 200 000 Kč, vedoucí
PRTM připraví koeficienty. Za čerpání následně zodpovědní E. Milčinský, K.
Tykalová a E. Hrdličková.
Ekonomka žádá KR a vedoucího obsluhy ISU SH, aby zjistili proočkovanost
rozhodčích, členů TP a obsluhy ISU SH, aby bylo zřejmé, že je ČKS schopen
případně uspořádat soutěže pouze za přítomnosti pouze očkovaných činovníků,
budou-li to opatření vlády v budoucnu vyžadovat.
P ČKS zároveň schvaluje, že s platností od 1. 11. 2021 proplatí pořadatelům 10
antigenních samotestů za den soutěže na základě pořadatelem vystavené
faktury s kopií původního nákupního dokladu. To by mělo být dostačující pro
bezproblémové uspořádání soutěží, pokud budou ve sborech/obsluze ISU SH
přítomni i činovníci bez ukončeného očkování.
b/ smlouvy SCM
Ekonomka již měla jednání s vedoucím SCM, domluvili se, že nové smlouvy SCM
budou vycházet ze smluv VSC, ale budou jednodušší a upraveny dle potřeb ČKS.
Následně vedoucí SCM navrhl, zda by bylo možné pracovat i na tom, aby se
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společných tréninků SCM na detašovaných pracovištích, mohli za stanovených
podmínek účastnit i další závodníci, spadající do dané oblasti.
P ČKS souhlasí, zodpovědnost za výběr těchto doplňujících sportovců budou mít
příslušní vedoucí DP SCM. Je stanovena pevná sazba 200 Kč za tréninkovou
jednotku. Vedoucí DP SCM povedou docházku a vždy na konci měsíce zašlou na
sekretariát A. Rybářové seznam a počet využitých tréninkových jednotek
jednotlivými sportovci + kontakty pro fakturaci. A. Rybářová následně připraví a
obešle jejich zákonné zástupce / kluby s fakturami pro úhradu nákladů na
využité jednotky.
c/ dotace Praha 2022
Ekonomka po vysvětlení problematiky s dotací hl. města Prahy pro pražské
kluby navrhuje pro letošní žádost následující postup:
Žádat o stejnou částku, o kterou bylo žádáno v minulém období krácenou o
příslušný počet měsíců (nyní 6 měsíců, minule 12 měsíců) s tím, že částka bude
mezi jednotlivé kluby rozdělena procentuálně, vypočtené dle počtu členů řádně
registrovaných dotyčnými kluby u ČKS ke dni 26. 10. 2021 do 12:00hod.
Následně vyzve ČKS zástupce všech dotčených klubů, aby si připravili společnou
metodiku pro rozdělení této dotace na další období a předložili ji P ČKS ke
schválení.
P ČKS s návrhem postupu i rozdělením dotace souhlasí.

Trenérsko-metodická komise
a/ Reprezentace
i/ SD Zhuk / Bidař
Dvojice se předvedla na Finlandia Trophy a na soutěži v Kyjevě (UKR). V obou
případech byly výkony rozpačité s velkým množstvím chyb. Především je
otázkou smysl účasti na soutěži na Ukrajině, která byla vyžadována trenérkou
Mozer, ale přitom se jí nezúčastnil žádný z jejich párů a jediní soupeři
z Ukrajiny se nakonec také k soutěži nedostavily. Pár sice v rámci soutěže splnil
kritéria pro šampionáty ISU, ale tato mu pro nedostatek soutěžících nebudou
vůbec započítána!
Při soutěži Finlandia Trophy si pár vyjel bonusy (kontrolní soutěž místo
prověrek výkonnosti) ve výši 12 000 Kč za KP a 14 000 Kč za VJ.
ii/ Michal Březina
Sportovec se představil na soutěži GP Skate America. Předvedl slušné jízdy a
skončil uprostřed startovního pole.
iii/ Eliška Březinová
Sportovkyně se velmi dobře představila na soutěži v Nice, kde skončila na
druhém místě a splnila ve VJ kritéria na MS.
Na stejné soutěži se podařilo splnit kritéria MS i druhé naší seniorce Nikole
Rychtaříkové, a to v obou soutěžních programech.
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iv/ sourozenci Taschlerovi
Pro nemoc Natálie se odhlásili ze soutěže v Nice, v dalším plánu jsou soutěže
v Olomouci a Varšavě. Trenér Zanni zaslal podrobný plán přípravy páru až do
ME 2022.
v/ junioři
TP sourozenců Mrázkových zvítězil na soutěži v Nice. Trenér zaslal podrobný
plán jejich přípravy do MM ČR.
TP Cimlová / Hlavsa se představil po zranění partnerky na soutěži JGP v Linzi a
na mez.soutěži v Římě. Při soutěži v Linci, která byla jejich kontrolní místo
prověrek výkonnosti, si ve VJ vyjeli bonus 2 000 Kč. Při druhé soutěži prokázal
pár již zvyšující se výkonnost, ale protože je nutné dohnat tréninkové manko,
po dohodě zodpovědné trenérky Barbary Fusar-Poli s předsedou svazu a GS se
pár bude v této sezóně nadále soustředit pouze na juniorskou kategorii.
V Budapešti zajela výborný, především KP, Barbora Vránková, která útočila na
medailová umístění a má splněná kritéria pro MSJ. Na této soutěži opět
nesplnila kritéria pro MSJ ve VJ Ellen Slavíčková a následně odjela, bez dohody
s trenérem Matlochem, zpět do Kalifornie. Měla by se vrátit na soutěž v Celje,
kde pojede juniorku místo původně plánované seniorky ve Varšavě. V Nice se
výborně předvedla při jejím prvním mezinárodním startu juniorka Adéla
Vallová. Při soutěži v Trnavě splnila juniorská SD Kuciánová /Vochozka kritéria
pro MSJ v krátkém programu.
Juniorská SD Jefremenko / Husakov: T. Verner podal informace o pokračování
jejich přípravy v Mozer týmu a požádal P ČKS o schválení jejich účasti na MM
ČR mimo soutěž a pouze v KP (TMK souhlasí). P ČKS ukládá GS, aby požádal
Lotyšskou federaci o uvolnění Jasmíny. Mělo by být ze strany rodičů
předjednáno.
vi/ ostatní senioři
Velmi slušnou premiéru v Challenger Series v Kazachstánu má za sebou
Georgii Reshtenko (splněná kritéria MS v KP). Zlepšené výkony oproti prvnímu
startu předvedl při Finlandii Matyáš Bělohradský, bohužel bez 3A a čtverných
skoků to nestačí ani na evropskou konkurenci.
Juraj Sviatko informoval GS, že je pobyt Leonida Sviridenka v ČR v řešení. Ihned
po získání přechodného pobytu a doložení splněných v testů v Rusku by se
Ruská federace požádala o možnost jeho startu na MM ČR (kritéria má splněna
z prověrek).
vii/ EYOF 2022, Finsko
P ČKS schvaluje kritéria pro účast na soutěži EYOF 2022:
Nominován bude sportovec/sportovkyně, který/která plní věková kritéria ČOV
a který/která splní kritéria ČKS pro JGP (viz Základní nominační požadavky a
bonusy 2021/2022 schválené před prověrkami výkonnosti).
Pokud bude sportovců se splněnými kritérii více, rozhodne o pořadí nominace
nejvyšší součet TES z obou soutěžních jízd na M ČR juniorů 2021 a dále na
jedné mezinárodní soutěži z kalendáře ISU, které se sportovec / sportovkyně
v soutěžní sezóně 21/22 zúčastnil/-a a dosáhl/-a při ní nejvyššího součtu TES.
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b/ Talent
i/ kempy SCM a PRTM
Vedoucí kempů, E. Milčinský, zaslal P ČKS vyúčtování obou kempů.
PRTM - kemp Kravaře - videa:
– na základě předvedených výkonů a splněných kritérií ve VJ na začátku kempu
v Kravařích navrhuje vedoucí PRTM na doporučení komise, která hodnotila
videa a výkony ve VJ v Kravařích (Žídek, Kamberská, Milčinský), zařazení do PRTM
Amélie Emmy Ceplové.
Všem ostatním účastníkům a jejich zodpovědným osobním trenérům byl zaslán
dopis o nezařazení.
P ČKS se zařazením sportovkyně souhlasí.
Další kemp PRTM je plánován do období po vánočních svátcích, opět
v Kravařích.
ii/ PRTM
Po ukončení sezóny navrhuje vedoucí PRTM ukončení PPRTM. Věk a výkonnost
tohoto výběru již odpovídá požadavkům PRTM. Z tohoto důvodu navrhuje
vedoucí rozšíření kritérií pro zařazení o jednu věkovou kategorii:
1.7.2013 – 30.6.2014
• Splnění testu dle věku na zelenou
• Účast na MČR
• Zvládnuté minimálně dva různé dvojité skoky
P ČKS s návrhem souhlasí.
iii/ SCM
Nová kritéria SCM připravují pro sóla K. Kamberská a R. Březina, pro tance G.
Hrázská Žilková a pro SD bude oslovena E. Horklová. Předložena P ČKS budou
ještě před seniorskou republikou.
Zároveň by stejní trenéři připravili i kritéria pro přijetí do VSC ve spolupráci
s vedoucím sekce krasobruslení.
TMK navrhuje 16. 11. v Praze a 17. 11. v Brně kontrolní tréninkový den VSC,
SCM i PRTM za účasti zástupce TMK, předsednictva, rozhodčích i specialistů.
P ČKS souhlasí.
c/ Vzdělávání
i/ Nová metodika
Modul ISU e-learning, Coach level 1 prochází Kateřina Kamberská a jako „žačka“
je v něm i Eliška Březinová. Dle vyjádření K. Kamberské je vhodný pro naše
„lektory bruslení“.
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ii/ Lektoři bruslení
Klub SKK Liberec požádal o souhlas s kurzem lektora bruslení pod vedením
trenérek Zuzany Novákové a Jany Skřivánkové. P ČKS na základě doporučení
předsedy TMK se seminářem souhlasí.
d/ Visiting Coach ISU
V. Paulusové žádá ČKS o prověření u DvC ISU stav čerpání budgetu Visiting Coach
ISU.
GS si s administrátorkou DvP komise ISU potvrdil výši částky, kterou je možné
ještě využít. Zájem o její další pobyt v ČR projevili pražské týmy Harmonie a
Olympia a brněnský Team Darlings.

Sportovně technická komise
a/ M ČR žactva, Mariánské Lázně
Organizátor zaslal potvrzení o rozšíření kapacity ubytování.
b/ M ČR SB, Pardubice
KK Pardubice navrhuje, aby se M ČR SB přesunulo na sobotu 19. 2. 2022 nebo neděli
20. 2. 2022 (tyto volné termíny navrhla hala). Jeden z těchto termínů bude po dohodě
s pořadateli Poháru ČKS v České Třebové.
STK navrhuje přesun schválit. P ČKS s návrhem STK souhlasí.
Předseda KK Pardubice se dohodne s předsedou/předsedkyní klubu v České
Třebové a následně termíny potvrdí předsedovi STK.
c/ Pohárové soutěže
Pořadatel soutěže Poháru ČKS v termínu 11. a 12. 12. klub SBM Mělník požádal
o změnu na klubovou soutěž.
Pořadatel KK Orlová, soutěž XXIII. ročník Orlovské piruety v termínu 27. – 28. 11.
2021, požádal o uspořádání mimo Zimní stadion Orlová.
Závod se uskuteční na stadionu Buly aréna v Kravařích, který jim vyjde
organizačně vstříc. P ČKS přesun schválilo per rollam.
Pořadatelé soutěže ČP v Liberci 12. -13. 2. 2021 nemohou soutěž uspořádat
(problém s halou), ale došlo k dohodě s klubem BK České Budějovice a STK a
tato soutěž je přesunuta do Českých Budějovic.
d/ Memoriál Pavla Romana
Pořadatel KK Olomouc požádal, zda by bylo možné v rámci soutěže naplánovat i
některou / některé kategorie ČP pro případ, že by se přihlásilo méně tanečních párů,
a tedy by soutěž postrádala ekonomický smysl.
Protože byl zrušen závod ČP v Teplicích ve stejném termínu, P ČKS s nabídkou KK
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Olomouc souhlasí. Rozsah závodu bude dohodnut po uzávěrce přihlášek MPR.
K soutěžím tanečních párů byla přidána i soutěž juniorek. KR upozorňuje, že je
velice obtížné nominovat rozhodčí a členy TP na soutěž, kde budou rozhodovat
pouze jednu kategorii!
e/ Hardware ISU SH
Ekonomka, předseda svazu a předseda RK jako organizátoři aktuálních
pohárových soutěží přednesli postřehy k fungování hardware ISU SH a jeho
obsluhy a mají následující návrhy (odpovídal předseda STK):
- nefunguje router, televize s výsledky – návrh zakoupit nový;
- v Uherském Brodě nefungovaly dva počítače – řešilo se nákupem nových
koncovek, je již v pořádku;
- špatné názvy klubů, jmen v Calcu – chybná jména klubů se řešila s P. Silným,
v databázi ČKS se zobrazoval mateřský klub místo hostujícího – bylo P. Silným
opraveno;
- je aktualizace dat před sezónou (v souvislosti s GDPR)? – ano, ale díky tomu, že
v Calcu nelze psát diakritikou, může při ručním přepisování dojít k chybné
záměně a dvojitému zápisu. Většinou je v průběhu prvních soutěží odhaleno a
opraveno;
- VR Tauchmanová si při ČP v Pardubicích oprávněně stěžovala, že nebyly
nahrány aktualizace u kategorie nejmladšího žactva, resp. výstupy z Calcu
neodpovídaly pravidlům ČKS – toto vzniklo v souvislosti s tím, že ISU vydalo
změnu pravidel u kategorie Intermediate Novice, ale pravidla ČKS (náplně) TMK
neměnilo. Při aktualizaci Calcu tak došlo k převzetí pravidel ISU, která nesedí
s českými pravidly. Bylo již opraveno.
Po následné diskusi bylo P ČKS rozhodnuto:
P ČKS souhlasí s navýšením dat, aby bylo možné zajistit přenosy na YT –
zodpovědný GS.
P ČKS souhlasí se zakoupením nové sady sluchátek a nového routeru –
zodpovědný E. Milčinský.
P ČKS souhlasí s uzavřením dodatku s dodavatelem H-ISU SH na stream ze
soutěží - bude platné od začátku sezóny. Dále bude z obsluhy ISU SH určen
vedoucí akce, který bude odpovědný za komunikaci s pořadateli, případně
vrchním, soutěží, a za tuto činnost dostane odměnu dle směrnic ČKS, toto bude
platné od 8. 11. 2021.
f/ Nabídka 3 sady ISU SH pro Projekt Bruslička
Místopředseda seznámil P ČKS se závěry jednání s paní Koblasovou. Bruslička
má o systém zájem, ale žádají svaz o vyškolení obsluhy a členů TP.
g/ Adult soutěž KK Nejdek
Pořadatel chystá na závody propagační materiály, tašky atp. a zaslal paní
Hrdličkové dotaz, zda mohou použít i logo ČKS a ISU anebo jen ČKS?
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Je možné použít pouze logo ČKS, na logo ISU nemá svaz práva.

Komise rozhodčích
a/ Nominace na soutěže
Probíhá průběžná aktualizace nominací na domácí i MZ soutěže.
Členové TP navrhují u soutěží Poháru ČKS, aby v případě, že budou přítomni po
celou dobu soutěže, se nemuseli střídat, ale na panelu by rozhodovali všichni tři
všechny kategorie.
KR i P ČKS není proti, pokud dojde k dohodě s pořadateli, kteří odměny platí. U
každé soutěže Poháru ČKS je ale nutné, aby byl zachován minimální počet 2
členů TP v každé soutěžní kategorii. Zároveň s tím, se členové P ČKS dohodli, že
do konce roku dojde ke komplexní revizi OSPS.
b/ Nominace na šampionáty
P ČKS schvaluje návrh nominací na MM ČR 2022 a na šampionáty ISU. Návrhy
byly předloženy předsedou KR.
c/ Seminář pro nové rozhodčí tanců
...se uskuteční 5 - 6. 11. 2021 v Olomouci. Vedoucí akce je Richard Kosina.
d/ Praktické zkoušky nových rozhodčích sólo a SD
... se uskuteční v sobotu, 13. 11. 2021 v Příbrami. Vedoucí akce je František
Baudyš.
e/ TP sóla - praktické zkoušky
... se uskuteční v sobotu, 20. 11. 2021 v Hradci Králové. Vedoucí akce je Věra
Tauchmanová.
f/ Dotazník technické komise ISU pro SB
... zpracovala a provedla Hana Kuglerová za pomoci Adély Rybářové.
g/ Školení ISU pro mez. rozhodčí SB, 4. - 7. 11. 2021, Lyon
H. Kuglerová navrhuje nominaci všech 3 rozhodčích ze seznamu ISU, tj. Markéty
Horklové, Hany Kuglerové a Ivety Jonášové.
I. Jonášové ISU na semináři nehradí nic (cena za hotel s plnou penzí na tři noci je 550
euro). Termín přihlášek je 10. 9. 2021.
P ČKS souhlasí s tím, že Iveta Jonášová uhradí 50% nákladů.
Vzhledem k cestovatelské mapě Min.zahr.věcí a možnosti bezproblémového
cestování po Evropě v podstatě pouze pro očkované osoby, oznámila 25. 10.
2021 I. Jonášová, která není očkována, že se semináře nezúčastní, protože by
následně musela do karantény. A. Rybářová nahlásila tuto informaci
pořadatelům a ti slíbili, že se pokusí u hotelu vyjednat vrácení alespoň části
uhrazených nákladů za ubytování, ale záleží na rozhodnutí hotelu.

9

P ČKS 4. 11. 2021
P ČKS konstatovalo, že Iveta Jonášová byla opakovaně tázána, zda-li
s podmínkami účasti na semináři souhlasí, a ona souhlas vyjádřila. Zároveň
měla možnost se nechat očkovat, jako drtivá většina dalších českých
rozhodčích/TK/TS, kteří tak před začátkem sezóny učinili. Proto P ČKS nevidí
důvod odpustit Ivetě Jonášové úhradu všech nákladů vzniklých v souvislosti s její
účastí na semináři v Lyonu.

5. Různé
a/ Exhibice
P ČKS bere na vědomí exhibiční vystoupení SD Kuciánová/Vochozka v Centru
Černý Most v Praze dne 20. 11. 2021.
P ČKS bere na vědomí exhibiční vystoupení Jáchyma Nováka v Centru Černý
Most v Praze dne 20. 11. 2021.
P ČKS bere na vědomí exhibiční vystoupení členky SCM Soni Řehořkové v Centru
Černý Most v Praze dne 20. 11. 2021.
b/ Odměny členům komisí
GS žádá vedoucí odborných komisí, aby zaslali jemu a Adéle Rybářové podklady
pro výplaty odměn členům jednotlivých komisí do 15. 11. 2021. Výplaty DPP a
fakturace by proběhly v listopadovém výplatním termínu ČKS.
c/ ČOV
i/ název ČR
ČOV pozval předsedu a GS na seminář k této problematice. P ČKS je po diskusi
jednoznačně proti názvu Czechia, kloní se k anglickému názvu Czech Republic.
Zároveň je přesvědčeno, že by ČR měla vystupovat pod jednoslovným názvem
Česko, protože i další federace používají název země v rodné řeči a nikoliv
v angličtině (Sverige, Suomi, Lietuvos, Deutschland, Polska atd.).
ii/ Olympijský festival Peking 2022 v Brně
GS byl zástupkyní ČOV požádán o schůzku k zajištění krasobruslařské části
tohoto festivalu. P ČKS je přesvědčeno, že by organizace měla připadnout KKK
JMK nebo některému z brněnských klubů. GS se spojí s předsedou / předsedkyní
KK JMK.
iii/ Nezlomný trenér - divadelní představení
ČKS obdržel nabídku na nominace jedné trenérky / jednoho trenéra, kteří
v době Covidu nezlomně připravovali své svěřence s pozvánkou na speciální
divadelní představení v Praze. P ČKS po diskusi navrhuje zaslat tuto nabídku
trenérce Holubíkové, jak poděkování za přípravu pardubických bruslařek.
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d/ MM ČR 2022
SKRZ potvrdil místo konání ve Spišské Nové Vsi.
Účast plánuje i Michal Březina.
Předseda slovenského svazu Jozef Beständig seznámil předsedu a GS s
problémy s cestováním na Slovensko (pouze s dokončeným očkováním). Plánuje
se Zoom všech 4 federací za účasti předsedy a GS.
e/ RK
Předseda RK potvrdil jednání komise a kontrolu účetnictví a hospodaření
v termínu 12. a 13. 11. 2021.
Příští jednání P ČKS se uskuteční v Praze v pátek 3. 12. od 9:30.

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.
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