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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Praze dne 28. 4. 2021 

 

 

1. Informace předsedy  

Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně se zabýval některými 

důležitými informacemi: 

 

a/ Jednání s NSA a žádost o udělení výjimky 

V neděli 25. 4. 2021 byly ukončeny v Praze a Ostravě tzv. Bubliny, kterých se 

zúčastnili členové SCM, PRTM, kand. PRTM a přizvaní závodníci dle výsledků na 

MČR. 

Dílčí hodnocení zúčastněných vyzvedla velký přínos těchto akcí v současnosti, kdy 

stále z nepochopitelných důvodů není povoleno užívání vnitřních sportovišť, tudíž i 

určité možnosti tréninku, byť za daných hygienických podmínek. 

Důkladným zvážením situace a po diskuzi s některými dalšími členy P ČKS, a 

nakonec i TMK, doporučuje předseda znovu požádat NSA a návazně MZd ČR o 

možnost řízené přípravy určených sportovců formou Bublin, nebo podobného 

projektu, a to v co nejbližším termínu. 

 

Jelikož to nevypadá, že by do konce června bylo možné se vrátit k normálnímu 

tréninku v klubech, P ČKS rozhodlo o podání žádosti o pokračování Bublin v Praze 

a Ostravě na 7 víkendů do konce června počínaje 13. květnem 2021. Náklady ČKS 

budou pokryty převodem částek z neuskutečněných kempů Rafael, SCM a PRTM 

plánovaných na období květen a červen 2021. 

 Zároveň bude účast v kempech nabídnuta i dalším sportovců v pořadí posledního 

M ČR dívčích žákovských kategorií do 20. místa, juniorské dívčí kategorie do 10. 

místa a chlapeckých kategorií do 7. místa a ČKS se pokusí rozšířit počet Bublin i o 

ZS Příbram, za níž bude zodpovědná M. Škorničková.  

Úhrada nákladů pro sportovce, kteří již v Bublinách byli, zůstane stejná. Pro nově 

přidané sportovce z pořadí M ČR bude úhrada 2 000 Kč za den.  

Pravidla pro úhradu trenérů zůstanou shodná, tedy 2 550Kč/trenér/pobyt, je-li již 

trenér na akci se závodníky z Talentových projektů je částka rozpočítána mezi delší 

jeho závodníky ve výši 1/2 tedy 1 275 Kč/trenér/pobyt. Nutné PCR testy před 

vstupem do Bublin se sportovcům, ani jejich trenérům ani v tomto případě 

neproplácí. 

 

b/ Projekt pro vytvoření výukového materiálu v krasobruslení 

Předseda rozeslal členům P ČKS materiál „Schéma sylabů pro tvorbu vzdělávacího 

materiálu trenérů ČKS“, který mu odevzdala K. Kamberská. 

P ČKS materiál projedná on-line. 

Je nutno posunout daný projekt do další fáze tak, aby se materiály mohly využívat 

nejpozději ve školícím roce 2022/23. 
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Delší období doporučeno vzhledem k nezbytné potřebě využití všech 

nejmodernějších metod pro vzdělávání dalších generací trenérů. 

Nezbytné bude, aby i KR svazu inovovala systém vzdělávání mladé generace 

rozhodčích s cílem společného pohledu trenérů a rozhodčích na dynamický rozvoj 

moderního krasobruslení. 

 

P ČKS schvaluje materiál „Schéma sylabů…“, který byl předložen na minulém 

jednání. 

P ČKS zároveň ukládá TMK, aby znovu zvážilo uvedení v život materiálu pro 

vzdělávání trenérů ČKS a představilo tento projekt P ČKS do konce června 2021. 

 

c/ Kandidatura ČKS na MS 2024 v Praze a ME 2024 v Ostravě 

V souladu s usnesením P ČKS dopracoval předseda žádosti směrem k ISU ke 

kandidatuře ČKS, potažmo Prahy na MS 2024 nebo Ostravy na ME 2024. 

Těsně před termínem vlastních podání žádostí bylo ISU zveřejněno, že 

pravděpodobným kandidátem MS 2024 bude Montreal, kde bylo MS vzhledem 

k pandemii Covid 19 ve světě zrušeno v loňském roce. Podobný postup se dá 

očekávat i u přidělení ME 2024 Záhřebu, který přišel o ME 2021. Přesto byly 

kandidatury ČKS podány, aby je představitelé ISU začali registrovat. 

 

d/ olympijská kvalifikace na ZOH 2022 

Předseda vyslovil velkou spokojenost s tím, že směrem k ZOH 2022 v Pekingu se 

potvrdilo, že ČR má zajištěnou účast již ve třech kategoriích – muži, ženy a 

sportovní dvojice. 

Taneční páry si budou nuceny případnou účast vybojovat na dodatečné kvalifikaci 

v měsíci září v Oberstdorfu (Nebelhorn Trophy). Věříme, že pokud bude výkonnost 

páru sourozenců Taschlerových stále stoupat jako dosud, neměla by účast na ZOH 

uniknout ani v této kategorii. 

 

e/ postup svazu v „postcovidovém“ období 

Přestože již v rámci minulého zasedání P ČKS docházelo k některým doporučením 

a případným změnám v kalendáři závodů, je nutno toto důsledně adaptovat na 

nečekaně přetrvávající stálé restrikce ze strany MZd ČR směrem k vnitřním 

sportovištím. Byť s těmito omezeními náš svaz, stejně jako naprostá většina 

ostatních, nemůže souhlasit, musíme realisticky hodnotit časovou osu uvolňování 

a velmi pomalý postup v této oblasti. 

Z pohledu předsedy je možné upravit i předběžně plánované srazy, VT či prověrky 

tak, aby plnili svůj účel. 

Možno i zvážit, z pohledu zkušeností dosavadních Bublin pro talentované 

sportovce, pokračovat i v možných regionálních srazech. Tím by byla mj. i možnost 

zapojení více účastníků, kteří by svou výkonností doplnili počty. 

Nastolený systém např. v Ostravě ukázal opravdový výkonnostní postup účastníků 

a příprava byla sjednocena, kdy jednotlivé akce navazovaly metodicky na druhou 

přes zapojení všech přítomných trenérů do tréninků na ledě nebo na suchu. Lze 

očekávat, že v podobném duchu spolupráce fungovala akce na ZS HASA Praha. 
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Podnět paní Kuldové, Kraso Hronov ze dne 5.4.2021, aby P ČKS představilo plán, 

jak se co nejrychleji dostat z krasokrize způsobené koronavirem, vytvořilo program 

pro návrat sportovců + zohlednilo v soutěžích ČKS různé možnosti přípravy v 

klubech. 

 

V rámci jednání TMK předseda S. Židek mluvil o tom, jak P ČKS pracovalo s 

nadřízenými orgány se snahou pomoci sportu v pandemické době. Výsledkem byly 

„Bubliny“ pro reprezentanty a děti v Projektech ČKS. Toto vše bylo ještě rozšířeno o 

závodníky, kteří se umístili do 3., resp. 10. místa na MČR v roce 2020. K tomu 

probíhala na webových stránkách svazu pravidelná on-line cvičení (balet, tanec, 

yoga apod.), do kterých se zapojilo mnoho malých krasobruslařů. 

Předsedkyně TMK kvitovala toto s poděkováním a projevila potřebu pomoci i 

široké základně krasobruslařů. Ví, že je vše složité a na nás (PČKS) nezávislé. Je 

těžké dělat koncepci, když nevíme, kdy a v jakém rozsahu bude umožněno 

trénovat. Po vzájemné diskuzi všech zúčastněných se došlo k závěru, že budeme 

reagovat na termín uvolnění, resp. neuvolnění možnosti trénovat. Pokud by se 

situace neuvolnila pro běžný tréninkový proces, TMK doporučuje znova požádat o 

„Bubliny“. 

Co se týká hodnocení sportovců v rámci soutěží s ohledem na to, jaké měli 

tréninkové podmínky v době uzávěr, odvětil předseda KR, že zohlednit 

možnost/nemožnost přípravy v soutěži nelze. I za normálního stavu jsou podmínky 

přípravy v klubech značně rozdílné. Závodníci by měli začít soutěžit až v momentě, 

kdy budou na soutěž připraveni, tedy někdo dříve a někdo později. 

 

Předsedkyně TMK se s paní Kuldovou spojí a zjistí, co přesně měla dotazy na mysli. 

 

 

f/ PR a marketing svazu 

Předseda velmi krátce zhodnotil dosavadní, byť krátkodobou součinnost a 

spolupráci. Je však nezbytností hned od začátku spolupráce konzultovat plnění 

očekávání, aby se svaz vyhnul nedostatku přímé informovanosti obou stran. 

Vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění vedoucí skupiny SPR media na akci 

v zahraničí, nebylo možno uskutečnit iniciované osobní setkání před vlastním 

jednáním P ČKS. Bude neprodleně iniciováno další setkání, byť formou online. 

 

Předseda s tiskovou mluvčí svazu Pavlou Hajpišlovou připravil dokument „ČKS 

výzva - Ukaž, jak se udržuješ v kondici“ Výzva bude publikována na sociálních sítích 

ČKS. Dokument výzvy bude prostřednictvím sekretariátu rozeslán i na emailové 

adresy klubů. 

 

g/ nové Volby do orgánů ČOV 

Po seriálu soudních tahanic rozhodl VV ČOV o vyhlášení nového termínu Voleb 

mimo zasedání Pléna ČOV na pondělí 24. 5. 2021. 
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2. Stav příprav VH ČKS 2021 

P ČKS schvaluje změnu termínu VH 2021 na 15. 5. 2021 (v původním plánovaném 

termínu je posluchárna VŠEM obsazena). 

Vzhledem ke stále stejným opatřením omezujícím shromažďování, včetně konání 

Valných hromad spolků, zjišťovala paní Hrdličková možnosti úprav auly VŠEM, 

abychom těmto opatřením vyhověli. Bohužel, kapacita auly není taková, aby bylo 

možné počítat se 100 účastníky (a klubů ČKS je již přes sto). 

Navíc je velký problém i se zajištěním jakéhokoliv stravování (včetně tradiční 

vody/kávy). Do konce dubna je možné pronájem zrušit bez sankcí. 

Buď by se musely hledat jiné prostory (např. ČUS Nymburk, kde měli VH nyní 

atleti), na což není příliš času, nebo je nutno odložit VH na červen, nebo jako vloni 

na září. 

 

P ČKS schvaluje posun VH na neděli 5. září 2021.  

 

Zároveň by se v sobotu 4. září uskutečnil velký trenérský seminář, bude-li potřeba 

jej pořádat. Předsedkyně TMK připraví do příštího jednání návrhu programu 

tohoto semináře. 

 

 

3. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

  

a/ 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). 

 

Připomínky poslal E. Milčinský. M. Škorničková doplní části týkající se PPRTM. 

 

b/ úhrada nákladů při pohárových a mezinárodních soutěžích 

Český pohár a mezinárodní soutěže z kalendáře ISU v ČR – obsluha ISU SH a 

odměny členů technického panelu 

Pohár ČKS – obsluha ISU SH 

Tato část bude rozhodnuta až dle návrhu na organizaci soutěží ČKS 2021/22.  

  

Trvá do schválení kalendáře soutěží a uvolnění restrikcí Vlády ČR. 

 

 

Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace 

z komisí“. 
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4. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Ekonomka ČKS 

 

a/ Grant Hl.m. Praha 

E. Hrdličková podala P ČKS informaci, že byl svazu schválen grant od Hlavního 

města Prahy pro pražské kluby ve výši 1 350 000 Kč. Podmínky rozdělení a 

povinnosti zatím nejsou známy, informace se objevila v elektronické databázi, kde 

byla žádost o grant zadávána. 

 

b/ Rozpočet ČKS 2021 

Ekonomka a K.Oubrecht seznámili P ČKS s návrhy změn rozpočtu pro rok 2021 

oproti verzi představené na posledním jednání  

 

i/ vzhledem k úspěšnému MS a zisku tří kvótních míst v soutěžích ZOH pro celkem 

čtyři sportovce obdrží ČKS mimořádnou podporu od ČOV ve výši 400 000 Kč na 

přípravu sportovců na ZOH. 

V této souvislosti navrhuje GS, aby byly prostředky převedeny do RS sportovců, 

kteří kvóty vybojovali. 

P ČKS souhlasí a zároveň vyjádřilo připravenost podpořit i přípravu TP 

sourozenců Taschlerových na dodatečnou kvalifikaci ZOH, bude-li třeba.  

 

ii/ Vzhledem k poměrně početné plánované (a určitě i nutné) účasti zástupců ČKS 

na Globálním semináři ISU navrhují ekonomka a GS přesun částky ve výši 100 000 

Kč na pokrytí účasti na tomto semináři z rezervy do střediska N29 Organizace 

sportu - Vzdělávání, školení. 

P ČKS souhlasí.  

 

U rozpočtu ještě dojde k upřesnění příspěvku ISU na dopravu rozhodčích a 

nákladů na šampionáty ISU dle skutečnosti, protože momentálně probíhají 

doúčtování MS. 

 

c/ Odměny 

GS a ekonomka navrhují odměnu pro paní účetní Řehákovou za přípravu podkladů 

pro podání daňového přiznání DPPO za rok 2020. 

GS a ekonomka navrhuje odměnu pro Adélu Rybářovou za vícepráce spojené s 

organizačním zajišťováním PCR testů v období leden až duben 2021 pro členy 

reprezentace a talentových projektů ČKS (především pro otevření tréninkových 

Bublin). 

GS a ekonomka navrhuje odměnu pro Evu Hrdličkovou za vícepráce při organizaci 

tréninkových Bublin ČKS v období únor až duben 2021. 

Ekonomka navrhuje odměnu GS za vícepráce se zajištěním výpravy na MS a 

mez.soutěže v období leden až duben 2021.  

P ČKS souhlasí. 
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Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Talent 

 

i/ Výběr talentů – jaro 2021 

Videa zaslalo 16 sportovců/sportovkyň/tanečních párů. 

Sportovci budou osloveni, aby dodali informace, kdo je zodpovědným 

trenérem, kdy a kde video natočili a za jakých podmínek mohli trénovat v době 

koronavirových omezení. 

Členové komise mají hodnocení předsedkyni TMK zaslat do 10. 5. 2021. 

 

ii/ Informace o průběhu spolupráce ČKS s HDC Team, z.s. – oblast 

Psychologická příprava závodníků 

Předsedkyně TMK seznámila P ČKS se zprávou o čerpání mentální přípravy 

jednotlivými sportovci zařazenými v projektu. Velmi dobře a smysluplně 

spolupráci využila směrem k přípravě na MS Eliška Březinová. 

Zároveň P ČKS ukládá předsedkyni TMK, aby kontaktovala vybrané sportovce a 

zodpovědné trenéry, kteří tak ještě neučinili, aby se okamžitě zapojili do 

mentálního tréninku. 

Předsedkyně TMK zároveň zorganizuje on-line schůzku se zástupcem HDC 

Team, z.s., na které bude přítomen i předseda svazu a ekonomka a kde dojde 

ke zhodnocení spolupráce. 

 

iii/ odměny trenérům Talentovaných sportovců 

Ekonomka žádá paní Hrdličkovou, aby jí zaslala přehled nových smluv od 

1.4.2021. 

 

P ČKS ukládá předsedkyni TMK, aby připravila přehled plnění povinností 

jednotlivými trenéry Talentovaných sportovců. 

 

P ČKS rozhodlo, že v případě odměny u zodpovědného trenéra sportovkyně 

Valentové bude uzavření smlouvy a přidělení prostředků vázáno na výsledek 

lékařského vyšetření v květnu a potvrzení o možném pokračování ve vrcholové 

sportovní přípravě.  

 

Zodpovědní trenéři sportovců, kteří neplní další povinnosti ze smlouvy 

vyplývající (např. účast na akcích ČKS), mimo ty povinnosti, jejichž nesplnění 

znamená snížení odměny o 10%, budou upozorněni na to, že jim bude výplata 

odměn pozastavena. 

 

iv/ Smlouvy kandidátů PRTM 

P ČKS rozhodlo, že dojde k prodloužení smluv kandidátů PRTM o jednu sezónu, 

a to dodatkem stávajících smluv. Důvodem je, že sportovci neměli v průběhu 

sezóny možnost plnit kritéria pro plné členství v PRTM. 
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v/ Tréninková deník Yarmill 

Vedoucí PRTM informoval, že bude mít on-line jednání o těchto denících 

s panem Pošepným. 

 

 

b/ Reprezentace 

Zodpovědný trenér Petr Bidař oznámil P ČKS dne 19.4.2021 ukončení 

spolupráce SD Novotná / Husakov ze zdravotních důvodů. Mykyta Husakov 

hledá novou partnerku, aby mohl nadále reprezentovat ČR. Lucie Novotná 

bude dále jezdit v sólové kategorii. 

 

 

c/ semináře ISU 

 

i/ juniorské TP Oberstdorf, 4. -11. 5. 2021 

Sekretariát obešle trenéry tanců, aby napsali, o účast kterých párů mají zájem. Výběr 

do kvóty stanovené ISU následně, v případě potřeby, proběhne dle výsledků 

posledního M ČR TP juniorů, případně žactva (v pořadí Advanced, Intermediate a 

Basic). 

Council ISU rozhodl o zrušení nebo odložení všech seminářů ISU plánovaných 

do konce června. Organizátoři tohoto semináře následně rozhodli o převodu 

všech tréninků do on-line prostoru. Protože by to vyžadovalo pro páry a jejich 

trenéry, aby měli k dispozici i ledovou plochu, což je v ČR bohužel, díky 

nekompetentním rozhodnutím MZdr. ČR, nemožné, byla po dohodě všech stran 

účast českých párů na semináři zrušena.  

 

ii/ trenéři juniorských TP Vierumäki, 26. -31. 7. 2021 

Zájem projevili trenéři Barbora Řezníčková (s párem Marino/Mencl), Lucie 

Kadlčáková (zatím bez páru) a Matěj Novák (s párem Zelená/Novák). 

P ČKS s účastí souhlasí, ale bez úhrad ze strany ČKS.  

Změny k 28.4.: semináře se zúčastní pouze trenérka Lucie Kadlčáková s TP 

Marino/Mencl. Ostatní z finančních důvodů účast zrušili. 

 

iii/ juniorské SB Vierumäki, 20. - 26. 7. 2021 

Zájem projevily 4 skupiny. Sekretariát přihlásí všechny tyto skupiny. Pokud ISU 

rozhodne o krácení počtu účastníků, bude jejich pořadí stanoveno dle výsledků 

posledního M ČR SB. Náklady nutné k uhrazení nad limit ISU budou rozpočteny mezi 

zúčastněné skupiny rovným dílem (skupiny na ně mohou použít částky přidělené jim 

v RS, pokud tyto mají). 

Aktualizace k 28.4.: Skupina Harmonia účast zrušila, podařilo se jí zajistit přímou 

spolupráci s finskou lektorkou. Skupina Kometa se chce určitě zúčastnit.  

Skupiny Gemini a Ice Dreams se rozhodnou v nejbližší době.  

 

iv/ Visiting Coach ISU pro SB 
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Je nutno, aby vedoucí projektu V. Paulusová stanovila jasná pravidla (seminář a 

následné konzultace pro vybraných 5 týmů s RS, shodný počet hodin pro každý tým) 

a předložila je P ČKS do 11. 4. 2021. 

V. Paulusové zaslala svazu 12. 4. upravený plán iniciativy VC ISU pro SB a 

zároveň upravený návrh čerpání „konta lektorky“, které má ČKS pro Eevu 

Sunnari k dispozici u ISU. 

 

P ČKS bere oba materiály na vědomí. 

 

 

d/ Testy výkonnosti 

Předsedkyně TMK předložila návrhy úprav taneční části testů výkonnosti, které 

připravila Gabriela Žilková Hrázská. Zároveň obě navrhují, aby se v případě, že 

se v červnu podaří zorganizovat testy výkonnosti, na těchto testech předváděl již 

předepsaný tanec na novou sezónu 2021/22. 

 

P ČKS souhlasí s konečnou verzí dokumentu „Testy výkonnosti ČKS - popis a 

metodické pokyny“ a stanovuje jeho platnost od 1. 6. 2021 (čímž bude jasné, že 

případné testy v červnu se již pojedou v náplni pro sezónu 21/22). P ČKS žádá 

TMK, aby znovu zvážila platnost tanečních testů a uvedla ji do souladu 

s platností testů pro ostatní kategorie (tedy dle věku a nikoliv dle kategorie, ve 

které bude pár v sezóně startovat). Odlišnost tanečních testů může vést 

k termínovým problémům s plněním testů, především u členů reprezentačních 

týmů nebo u párů, které vznikly až v průběhu krasobruslařské sezóny. 

 

P ČKS také rozhodlo, že vzhledem k pokračujícím omezením a nemožnosti 

pořádat akce, bude v rámci prověrek výkonnosti uspořádán mimořádný termín 

testů výkonnosti ČKS, který bude otevřen pouze pro sportovce/páry, kteří se 

prověrek zúčastní, protože podzimní termíny testů již zasahují do rozběhnuté 

sezóny (např. dodatečná kvalifikace ZOH). Tento postup byl uplatněn i 

v minulosti. 

 

 

 

Sportovně technická komise 

 

a/ Registrační řád ČKS 

J. Mokrá předloží úpravy RŘ do 4. 5. 2021. Poté předseda STK obešle 

předsednictvo. 

 

b/ Smlouva na obsluhu ISU SH 

Smlouva s dodavatelem končí letos 30. 6. 2021.  

P ČKS souhlasí s prodloužením smlouvy na tři sezóny s roční opcí na čtvrtou 

sezónu a ukládá paní Hrdličkové přípravu dodatku.  
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c/ ZODM 

P ČKS potvrzuje E. Milčinského jako svazového koordinátora pro Olympiády dětí a 

mládeže i pro další období. 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Semináře ISU pro rozhodčí  

Dortmund 7 – 9. 5. 2021, rozhodčí S/SD dle Comm. 2376 

František Baudyš, Richard Kosina, Jana Košťálová, Věra Pupsová 

ISU zrušilo seminář v Dortmundu, všichni původně nominovaní byly přehlášeni 

na seminář pro rozhodčí sóla/SD v Gdaňsku v termínu 16 – 20. 6. 2021. 

V úterý 27. 4. ISU zrušilo i tento seminář. 

 

b/ Globální seminář ISU Frankfurt, 4. – 11. 7. 2021 (případně 22. – 29. 8. 2021) 

Markéta Horklová MZ TC sólo 

Jitka Mokrá MZ TC sólo 

Lucie Mužíková ISU TS sólo 

Kamila Vokoun-Hájková MZ TS ID 

Radim Kramoliš, Michaela Milčinská – MZ DRO (+ obsluha ISU SH). 

Council ISU na svém posledním zasedání rozhodl, že Globální seminář ve 

Frankfurtu se při nepříznivém vývoji pandemie přesune na termín 22. - 29. 8. 

2021 s možností maximálního využití on-line prostoru a snížení počtu 

přítomných ve Frankfurtu. Council ISU o tom definitivně rozhodne na svém 

příštím zasedání 3. 6. 2021. 

 

c/ dokončení semináře pro nové TK a TS SB z roku 2020  

Je rozběhnutý seminář pro nové členy TP na synchro. Proběhlo první teoretické 

kolo v Jihlavě s tím, že druhé praktické kolo mělo být při listopadových závodech 

v Jihlavě (posunutý závod z března díky covidu). Bohužel se za celou sezónu 

nekonala jediná soutěž SB. 

Návrh H. Kuglerové a přednášející V. Paulusové na dokončení ve dvou fázích: 

1.fáze – praktická část v rozsahu cca 2x3 hodiny při ISU Visiting Coach SyS 2021 

(předběžně srpen 2021, Praha nebo Jihlava, dle dosahu frekventantů - zde by 

viděli programy a zkoušeli by je i hodnotit) 

2.fáze – zkoušky (předběžně v září, Jihlava) 

 

Náklady navíc by byly pouze za místnost na zkoušky v září a více hodin odměny 

pro V. Paulusovou.  

 

P ČKS doporučuje, aby se zkoušky konaly v rámci 1.fáze při ISU Visiting Coach. 

Bude projednáno na příštím P ČKS. 
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5. Různé 

 

a/ uvolnění A. Straubové a A. Strauba do Rakouska 

P ČKS obdrželo 8. dubna 2021 žádost zákonné zástupkyně sportovců, aby dostali 

povolení od ČKS reprezentovat od příští sezóny Rakousko (mají občanství ČR i 

Rakouska). Na základě této žádosti bylo sportovcům ukončeno členství 

v Talentových projektech ČKS, včetně ukončení na to navazujících smluvních 

vztahů. 

P ČKS s uvolněním souhlasí bez finančních podmínek. 

 

b/ žádost o Clearance Certificate pro A. Khripkovu 

O vyřízení požádala VSK Technika Brno, jíž je sportovkyně Ukrajinské národnosti 

členkou. P ČKS se žádostí souhlasí. 

 

c/ nová hala Brno Bohunice 

P ČKS obdrželo žádost o vyjádření podpory výstavby haly pro ledové sporty, kterou 

plánuje zapsaný spolek Hokejové centrum mládeže Bohunice.   

 

P ČKS s podporou souhlasí. 

 

d/ Dne 6. května se paní Hrdličková zúčastní za ČKS on-line semináře ČUS k 

problematice zákona o zadávání veřejných zakázek pro sportovní svazy 

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční 15. června 2021 v 10 hodin v Praze, VN9. 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


