P ČKS 3. 12. 2021

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného v Praze dne 3. 12. 2021

1. Informace předsedy
Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně informoval o důležitých
aspektech činnosti mezi zasedáními:
a/ změny na sekretariátu ČKS
K datu 15.11.2021 podala paní Eva Hrdličková, asistentka GS svazu, výpověď.
Dohodou s GS bude ukončen smluvní vztah k 31.12.2021 s tím, že bude ještě
nápomocna dořešit důležité materiály spadající do její náplně činností. Půjde
zejména o přípravu dotačních projektů směrem k NSA na 2022. K dnešnímu dni
je velice složité odhadnout jaká bude situace, když v I.Q 2022 se pojede v ČR
v rozpočtovém provizoriu.
Předseda dohodl s p. Hrdličkovou možnost spolupráce i v rámci SCM ČKS ve
stávajícím rozsahu, a to do konce června 2022.
Stejně byla dohodnuta spolupráce na podkladech pro Dotaci MS kraje pro účely
ISU JGP, Czech Skate Ostrava 2022. Formu a předpokládanou výši dohodl
předseda přímo s vedením MS kraje.
Vedoucí komisí (za STK bude zasláno Jitce Mokré, za TMK Tomášovi Vernerovi a
paní Vlastě Kopřivové) a GS projdou do 10. 12. 2021 Organizační řád ČKS a
sepíši připomínky a návrhy především k popisu činností a zodpovědností
jednotlivých komisí a pracovníků sekretariátu.
V nejblíže možném termínu je nezbytné vyhlásit výběrové řízení na tento post
v Se ČKS. Podmínky stanovit do T: 15.12.2021. Zodpovědní GS a ekonomka.
b/ Dopady pandemie koronaviru na významné mezinárodní akce i na závody
v rámci ČKS
Stále se zhoršující situace jednoznačně dopadá i na náš sport. Přes veškerá
opatření ze strany organizátorů se nedaří akce uskutečnit:
- Zrušena Zimní Univerziáda ve Švýcarsku (na ni se připravovali i naši
reprezentanti E. Březinová a M. Bělohradský).
- Zrušeno finále ISU GP v Japonsku.
- Organizátoři z Brna byli nuceni z důvodu zákonných koronavirových
opatření (maximální počet 100 účastníků utkání/soutěže není možné
naplnit) zrušit Santa Claus Cup v synchronizovaném bruslení, kde bylo
přihlášeno historicky nejvíce týmů z celého světa. Je nutno opravdu
upřímně poděkovat organizátorům Skating Club Brno včele s paní Irenou
Holoubkovou za neskonalou snahu akci uskutečnit! P ČKS rozhodlo, že
v případě nutnosti, bude klub moci dočerpat dotaci přidělenou na
organizaci této soutěže.
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Přes veškerou snahu kolegů ze Slovenska nejsou stále známy podmínky,
resp. případné výjimky pro uspořádání 4 Nationals Championships pro rok
2022 (Mezinárodní MČR 2022) ve Spišské Nové Vsi (16. – 18. 12. 2021).
Pokud by se nepodařilo 4*N uspořádat, museli bychom „ze dne na den“
najít náhradní řešení, nebo stanovit podmínky pro nominace na ME, MS a u
párových kategorií i MSJ 2022.
Pořadatelé závodů ČP a Poháru ČKS se potýkají s problémy, zejména
v oblasti měnících se Mimořádných opatření MZd ČR a Vlády ČR. V této
souvislosti P ČKS upozorňuje kluby - organizátory soutěží ČKS, že došlo
v pátek 26. 11. k aktualizaci podmínek pro pořádání sportovních utkání a
soutěží, které dovoluje maximální přítomnost 100 účastníků, kteří jsou na
ZS přítomni v jeden okamžik, v což se počítají i organizátoři, rozhodčí,
obsluha ISU SH, trenéři a sportovci (nepočítají se diváci, těch může být až
jeden tisíc ...).
Rovněž účast závodníků na soutěžích je vzhledem k častým karanténám
žáků a studentů výrazně menší, než bylo původně předpokládáno. Největší
nápor je u kategorie Žaček mladších, kde nutno vzhledem k opakovaným
zkušenostem pravděpodobně navýšit počet uvedený ve stávajících
Pravidlech ČKS a OSPS.
T: do 15. 12. 2021, Zodp. P ČKS a STK.
Covid 19 poznamenává i činnost sekretariátu a nemoc i přímou spolupráci
některých členů P ČKS. Přesto se GS svazu stará online o veškeré záležitosti,
denně je ve styku i s předsedou a dalšími členy P ČKS. Přeji brzké uzdravení
a děkuji za vynaložené úsilí. Vedoucí komisí se snaží maximálně
komunikovat a řadu usnesení se schvaluje i per rollam.

c/ CFS s.r.o.
Jednatelé usilovně spolupracují na všech nezbytných vytyčených úkolech.
Probíhají jednání v oblasti možného sponzoringu svazu, snaha o nové
reprezentační oblečení. Proběhlo dílčí jednání včera na Se svazu s panem J.
Mazánkem, zodp. za Marketing svazu.
Předseda je nyní ve velmi úzké součinnosti s SPR Media. Spolu s daňovými
poradci jsou řešeny veškeré otázky e-shopu. V této otázce se připravuje
rozšíření nabídky nejpozději do konce sezóny 2021/2022. K. Tykalová se spojí
s paní Brabcovou ohledně týmových mikin a nové kolekce triček k prodeji.
Předseda se spojí s SPR media a pokusí se vyřešit možnost rozšíření e-shopu
(současný je omezen počtem kusů v nabídce).
P ČKS také schválilo účetní závěrku s.r.o. za finanční období 2020/2021.
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2. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS
a/ Mentální příprava pro sportovce ČKS
Ekonomka provedla formální úpravy smlouvy s firmou headformers, s.r.o. (Lukáš
Štecák). Čeká se na vyjádření druhé strany. Ekonomka také navrhla uzavření
smlouvy o účasti sportovce na mentální přípravě ČKS, kterou P ČKS schvaluje.
Dominika Motlochová si již domluvila vlastní konzultace, takže nebude nabídku
ČKS čerpat.
Celou mentální přípravu dotáhnou ekonomka a GS.
RainFellows na vánoční kemp PRTM domluví předseda.
Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace z komisí“.

3. Informace a návrhy z jednání komisí
Ekonomka ČKS
a/ čerpání rozpočtu ČKS
i/ zahraniční starty PRTM
- 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.
GS: Toto rozhodnutí bylo sportovcům a trenérům oznámeno až po termínu
přihlášek na všechny soutěže. Pro většinu z těch, kdo se přihlásili po termínu, se
sice podařilo nakonec vyjednat účast alespoň v Budapešti, ale z důvodu
koronavirových opatření organizátora nakonec i tady účast bude nízká. Na další
soutěže pak již nebyl nikdo po termínu přijat. Částka se tedy nejspíše
nedočerpá. GS do budoucna žádá, aby takováto rozhodnutí byla učiněna včas,
ideálně před začátkem podzimní části sezóny. Zároveň by bylo dobré před
soutěží všem stanovit jasná pravidla.
P ČKS na návrh GS a ekonomky rozhodlo o úhradě nákladů za ubytování takto:
Pokud bude trenér (licence C) nebo rodič, které nelze hradit z prostředků PRTM,
na pokoji se sportovcem, bude se požadovat úhrada pouze částky pokoje po
odečtení částky za SR. Dále budou moci požádat sportovci / trenéři o úhradu
cestovného dle směrnic, případně stravného (dle toho, zda se vejdou do max.
částky 20 000 Kč pro sólisty a 30 000 Kč pro TP).
ii/ čerpání příspěvků kluby
Ekonomka seznámila P ČKS se stavem čerpání členskými kluby (ledová plocha a
Covid).
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iii/ úhrada nákladů na testy Covid-19 u akcí ČKS
Z důvodu výkladových nejasností navrhuje ekonomka upřesnit a doplnit
rozhodnutí PČKS ze dne 31. 3. 2021 týkající se rozhodnutí o spoluúčasti a
úhradě testů PCR na akcích ČKS tzv. bublin:
V případě úhrady nákladů za PCR testy je nutno postupovat v souladu s
jednotnou metodikou a naplněním všech dotačních podmínek vyplývajících z
programu Talent, ze kterého byly tyto tzv. bubliny realizovány, a tedy trenérům
závodníků s nižší licencí, než je trenérská licence B, resp. trenér II.třídy, se
stanovuje úhrada i všech dalších nákladů souvisejících s jejich účastí na akcích
ČKS, tedy i nákladů za PCR/antigenní testy. Jedná se tedy o doplnění a upřesnění
rozhodnutí, které P ČKS přijalo dne 31. 3. 2021, aby nedošlo k porušení
dotačních podmínek.

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.
P. Starec požádal z osobních důvodů o odložení návrhu změn smlouvy člena
SCM.

Trenérsko-metodická komise
Při vlastním jednání zastoupila předsedu TMK paní Vlasta Kopřivová, která
podrobněji informovala o stavu přípravy reprezentantů, členů VSC.
a/ Reprezentace
i/ SD Zhuk / Bidař
Sportovní dvojice Zhuk/Bidař se na doporučení trenérky Vlasty Kopřivové
rozhodla k setrvání v tréninku na území České republiky. Elizaveta Zhuk tento
týden skládá občanský slib, aby mohla získat české občanství, které je
podmínkou pro start na ZOH 2022, na které se pár kvalifikoval. Předseda TMK
nespatřuje další přínos v tréninkových stážích dvojice v ruském tréninkovém
centru MOZER tým. Trénink v domácím tréninkovém centru v Praze přináší
větší výsledky než trénink v ruském tréninkovém centru, o kterém nemáme do
dnešního dne jedinou zprávu. Zásluhu na tréninkovém a závodním zlepšení
má Vlasta Kopřivová, která se stala mentorkou trenéra Bidaře i dvojice
samotné.
ii/ Michal Březina
Michal Březina odevzdal svůj soutěžní plán, který mimo jiné zahrnoval také
účast na domácím šampionátu, účast na ME 2022, OH 2022 (nutné brát v potaz
minimálně start v krátkém programu v rámci týmové soutěže na OH) a také
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start na MS 2022. S ohledem na věk sportovce a také možné zdravotní riziko
spojené s cestováním TMK navrhlo sportovci úpravu závodního plánu a
usneslo se na stanovisku, že v zájmu dobré reprezentace českého
krasobruslení není žádoucí, aby se Michal Březina účastnil MM ČR. Sportovec
probral návrh komise se svým zodpovědným trenérem. Michal Březina i jeho
trenér souhlasí s neúčastí na MM ČR.
iii/ Eliška Březinová
Eliška Březinová pravidelně zasílá tréninková videa. Tréninková výkonnost má
stoupající tendenci, která se pozvolna projevuje ve větší skokanské jistotě
v závodních jízdách. Jak Eliška, tak její zodpovědný trenér pravidelně
komunikují s předsedou TMK v otázkách plánování závodní činnosti.
iv/ sourozenci Taschlerovi
Taneční pár začal spolupracovat s mentálním trenérem Michalem Bičem.
Spolupráce se jeví jako produktivní s ohledem na stoupající závodní výkonnost.
Taneční pár posílá pravidelně kontrolní tréninková videa a zodpovědný trenér
výborně komunikuje tréninkový a závodní plán páru.
v/ ostatní senioři
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).
Bohužel, vzhledem ke Covidovým opatřením je vízové oddělení ambasády ČR
v Rusku přetížené a Leonid Sviridenko se k vyřízení žádosti o dlouhodobé
vízum dostane nejdříve v lednu 2022, proto nemá smysl zatím žádat ruskou
stranu o povolení startu na MM ČR.
Trenér M. Matloch oznámil ukončení spolupráce s E. Slavíčkovou, vzápětí
oznámila trenérka M. Procházková, že její přípravu přebírá.
vi/ junioři
Juniorská SD Jefremenko / Husakov - T. Verner oznámil ukončení jejich
spolupráce.
Trenér M. Novák podal P ČKS informaci, že vzhledem k pokračujícím
zdravotním problémům partnerky muselo dojít k ukončení spolupráce TP
Zelená / Novák a došlo k vytvoření tanečního páru Andrea Pšurná / Jáchym
Novák. Trenér Matěj Novák požádal o jejich možnost startu na M ČR AN bez
splnění kritérií.
P ČKS rozhodlo takto: nedává smysl, aby si pár připravoval kompletní tanec
pro nižší kategorii, než ve které budou v další sezóně soutěžit. Proto pár při
juniorské republice, na konci tréninku žákovských tanečních párů, předvede
prvky z juniorských jízd, jejichž výčet připraví do 15. 12. 2021 G. Hrázská-
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Žilková. Na jejich plnění a perspektivu páru se podívají přítomní taneční
rozhodčí a specialisté a poskytnou P ČKS a trenérovi zpětnou vazbu.
P ČKS zároveň vzalo na vědomí žádost B. Heroldové ohledně účasti nově
vzniklého tanečního páru Klaudie Koudelková / Lukáš Toman, kategorie Basic
Novice, na M ČR TP žactva a odkazuje jí na pravidla ČKS - systém mistrovských
soutěží.
vii/ nominace na šampionáty ISU
P ČKS rozhodlo, že po skončení MM ČR 2022 ve Spišské Nové Vsi nominaci
schválí ve SNV přítomní členové P ČKS a následně GS provede všechny nutné
administrativní úkony (termín pro ME je již 20. 12. 2021).
Díky zrušení Univerziády budou na M ČR přítomni všichni sportovci, kromě
Michala Březiny, a proto P ČKS ruší své předchozí rozhodnutí o porovnávání
TES z Univerziády / MM ČR a další mezinárodní soutěže. O nominaci na ME
rozhodne v kategorii žen, SD a TP pořadí na MM ČR, v kategorii mužů bude
nominován Michal Březina (který vyjel dvě místa) a jako druhý bude
nominován senior dle pořadí MM ČR. Všichni účastníci ME samozřejmě musejí
mít splněná kritéria ISU pro start na ME.
P ČKS schvaluje vedoucím výpravy na ME 22 Stanislava Židka.
Na ME bude vyslána i Pavla Hajpišlová (media officer ČKS).

b/ Talent
i/ Kontrolní dny pro členy SCM a PRTM v Praze a Brně
V souladu s doporučením TMK ČKS se tyto kontrolní dny uskutečnily 16. a 17.
11. 2021. I zde je nutno poděkovat zodp. vedoucím akcí v Praze na ZS HASA
(Mgr. Kamberská Kateřina) a v Brně na Krasohale Brno, Křídlovická (PaeDr.
Starec Petr, Ph.D.).
Předseda TMK tréninky zhodnotil takto:
Kontrolní tréninkové dny byly pořádány na základě usnesení TMK. Účelem
tréninkových dnů bylo prověření tréninkové výkonnosti jak kandidátů
rozvojových programů ČKS, tak členů rozvojových programů ČKS. V návaznosti
na úpravu kritérií pro přijetí do rozvojových programů bylo nutné zjistit
současný stav výkonnosti jednotlivých sportovců. Cílem nebylo okamžité
vyloučení členů, kteří neplní svá kritéria. Cílem bylo zjistit současnou výkonnost
a případné překážky v neplnění nastavených kritérií, případně nalezení
objektivních důvodů pro úpravu současných kritérií.
ii/ kritéria 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.
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Zároveň by stejní trenéři připravili i kritéria pro přijetí do VSC ve spolupráci
s vedoucím sekce krasobruslení.
V průběhu druhého zasedaní TMK pod vedením Tomáše Vernera dospěla
komise k názoru, že je nutné přepracovat kritéria pro sólové kategorie SCM.
Kateřina Kamberská se společně s Rudolfem Březinou dobrovolně zhostili
tohoto úkolu s příslibem, že nová kritéria budou vypracována nejpozději do
termínu konání MMČR tak, aby mohla vejít v platnost od 1. 1. 2022.
Předložený návrh kritérií SCM pro sóla vzalo P ČKS na vědomí, ale návrh
neobsahuje konkrétní návrhy úpravy daných kritérií pro jednotlivé věkové
kategorie, která by měla být platná od 1. 1. 2022. Tato kritéria musí navazovat
na stávající kritéria pro PRTM. T: 15. 12. 2021.
Předseda TMK požádal trenérku sportovních dvojic, Evu Horklovou, o spolupráci
při tvorbě kritérií pro vstup do SCM pro kategorii sportovních dvojic. Eva
Horklová souhlasila s tím, že kritéria pro sportovní dvojice SCM připraví.
P ČKS předložený materiál schvaluje.
Gabriela Hrázská Žilková provedla revizi kritérií SCM pro všechny juniorské páry,
aby shledala, že kritéria jsou odpovídající jak výkonností českých tanečních párů,
tak relativní konkurenceschopnosti v porovnání s mezinárodní juniorskou
reprezentací. V rámci kontroly výkonnosti a plnění kritérií SCM juniorskými
závodníky, Gabriela odhalila, že nejsou stanovena kritéria pro seniorské taneční
páry, které jsou stále členy SCM (momentálně Taschlerová/Taschler). Gabriela
přislíbila pomoc při tvorbě kritérií pro seniorské členy SCM v kategorii tanečních
párů.
P ČKS žádá G. Házskou-Žilkovou, aby také do 15. 12. 2021 zaslala konečnou
podobu materiálu.
Předseda TMK navrhuje, aby ČKS vytvořilo kritéria pro navržení sportovců, kteří
by se v budoucnu měli stát členy VICTORIA VSC. Případné zařazení sportovců
bude stále ponecháno v gesci ředitelky/ředitele VICTORIA VSC a vedoucího
sekce krasobruslení. Návrh na zařazení by měl vždy vzejít ze strany ČKS, protože
z podstaty svého zřízení VICTORIA VSC zajišťuje nadstandardní zabezpečení pro
vybrané reprezentanty ČR.
iii/ SCM - změny v obsazení
P ČKS schvaluje předběžný návrh TMK na vyřazení sportovkyň, které dosud
nesplnily kritéria SCM:
Oluša Gajdošová, Noemi Mikešová, Dominika Motlochová, Adéla Neveselá,
Emílie Odnohová, Thea Reichmacherová, Soňa Řehořková,
Sportovkyně mají ještě možnost kritéria slnit na mezinárodních soutěžích
z kalendáře ISU, MM ČR, případně na soutěžích ČP do konce roku 2021. Pokud
ke splnění kritérií nedojde, bude výše jmenovaným sportovkyním ukončeno
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členství v SCM k 31. 12. 2021. P ČKS také rozhodlo, že se tyto sportovkyně
budou moci zúčastnit vánočního kempu talentované mládeže ČKS, ale pouze za
podmínky úhrady maximální částky příspěvku podle pravidel úhrad na akce
ČKS.
P ČKS schvaluje ke dni konání P ČKS a na návrh TMK zařazení do SCM k 1. 1.
2022 sportovkyň:
Adély Vallové, DP Brno, klub SC Kuřim, kategorie sólo, trenér Rudolf Březina;
Lucie Datlové, DP Praha, klub USK Praha, kategorie sólo, trenérka Eva Horklová.
c/ Testy výkonnosti
P ČKS schvaluje nominaci komisařů pro TV, SC Kuřim, 8 - 9. 1. 2022:
Gabriela Žilková Hrázská (vedoucí), Lukáš Ovčáček, Markéta Procházková (náhr.
Vladimíra Milčinská).

Sportovně technická komise
Vzhledem k hospitalizaci předsedy STK byla na část jednání přítomna on-line
členka TMK Jitka Mokrá.
a/ M ČR SB
Předseda KK Pardubice potvrdil dohodu s předsedkyní klubu v České Třebové a
M ČR SB se v Pardubicích uskuteční v neděli 20. 2. 2022.
Vzhledem k tomu, že současná „početní“ omezení při soutěžích neumožňují
uspořádat jakýkoliv synchro závod, bude nominace skupin na M ČR SB řešena
tak, že se M ČR SB budou moci zúčastnit všechny týmy, které byly přihlášeny na
Santa Claus Cup, případně se zúčastní dalších pohárových soutěží do termínu
uzávěrky přihlášek M ČR SB, pokud se takové soutěže uskuteční. Sekretariát
požádá předsedkyni SC Brno o zaslání seznamu českých týmů, které byly na SCC
SB přihlášeny.
Pokud se neuskuteční Mozart Cup, bude nominační soutěží na MS SB / MSJ SB M
ČR SB 2022 v Pardubicích, ale v té chvíli by technický sbor byl vytvořen pouze ze
zahraničních činovníků.

b/ M ČR juniorů
Součástí programu bude i soutěž sportovních dvojic Advanced Novice a dále
všechny taneční kategorie žactva (Basic Novice, Intermediate Novice, Advanced
Novice).
c/ Pohárové soutěže
P ČKS schválilo per rollam navýšení počtu sportovkyň v kategorii mladší žačky
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při soutěži Orlovská pirueta. P ČKS zároveň schvaluje tuto úpravu počtu i pro
všechny další soutěže ČP do konce sezóny 21/22. Zároveň za podmínky, že
budou dodrženy časové rozpisy dle pravidel ČKS (začátky a konce soutěží +
pauzy na oběd).
d/ Přestupy a hostování SB
P ČKS schvaluje seznam přestupů a hostování ve skupinách SB, který projednala
a navrhuje STK. P ČKS bere na vědomí i věkové výjimky SB.
e/ Pravidla Adult
P ČKS obdrželo žádost Adult sportovkyně Věry Hroudové o změnu pravidel pro
kategorii Adult (uznávání testů výkonnosti). Změny pravidel nejsou možné
uprostřed krasobruslařské sezóny, proto bude tato žádost postoupena STK
k projednání před začátkem příští sezóny.
f/ Adult soutěž KK Nejdek / Černošice
ČKS obdržel žádost na totožný termín pro mezinárodní Adult soutěž i od klubu
Kraso brusle Černošice. Po kontrolních dotazech ze strany sekretariátu vyšlo
najevo, že se bude jednat o jednu a tutéž soutěž Ice Linden Cup, která se
z kapacitních důvodů nakonec přesouvá do Mariánských Lázní. P ČKS bere
informaci na vědomí.
g/ Vánoční kemp PRTM a SCM
Další kemp PRTM je plánová do období po vánočních svátcích, opět v Kravařích.
Paní Hrdličková obeslala členy PRTM a SCM s dotazem na předběžný zájem o
účast a ten projevila valná většina členů. Vzhledem k indispozici vedoucího
PRTM zajistí organizačně kemp S. Židek, alespoň do doby návratu E. Milčinského
z hospitalizace. Stávající členové SCM, kteří neplní kritéria, budou hradit stejnou
částku jako samoplátci. Přesná kritéria a denní sazby připraví K. Tykalová. Je
potvrzena účast lektora Rozanova. Sekretariát zajistí letenky a jízdenky na vlak.

Komise rozhodčích
P ČKS schvaluje návrhy předsedy KR:
a/ Nominace na MČR junioři a Přebor ČR senioři:
Vrchní rozhodčí:
juniorky – Kvarčáková
junioři – Pupsová
seniorky – Mokrá
SD – Mokrá
taneční páry – Kosina
bodující rozhodčí:
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Plesníková, Jarolímová, Ošmerová, Procházka, Janečko, Šafránková, Cieslarová,
Doubravová (tance)
Náhradníci: Lafantová, Sulowská
TP tance – Mokrá, Dobrovolná, Vokoun Hájková
TP sólo – Dobrovolná, Římalová, Melicharová, Horklová
Náhradníci: Heroldová, Ovčáček
b/ Nominace na MČR žactva:
Vrchní rozhodčí:
žačky – Šmídová
ml. žačky – Schejbalová
nejml. žačky – Baudyš
žáci, ml. žáci, nejml. žáci – Ošmera
bodující rozhodčí:
Murycová, Volfová, Vokřálová, Černá, Švédová, Vašáková, Gergelová, Košťálová
Náhradníci: Houšková, Jaroňová
TP sólo – Lehká, Mokrá, Jarolímová, Slaníková (Heroldová, Pupsová)
c/ Seminář pro nové rozhodčí tanců a TS
5 - 6. 11. 2021 v Olomouci úspěšně absolvovaly a byly zapsány do seznamu
rozhodčích III.tř. Barbora Heroldová a Žofie Jarolímová.
TS na tance úspěšně absolvovala Lucie Myslivečková a byla zapsána do
seznamu.
d/ Praktické zkoušky nových rozhodčích sólo a SD
13. 11. 2021 v Příbrami úspěšně absolvovaly a byly zapsány do seznamu
rozhodčích III.tř.
Kateřina Pražáková, Anna Dušková, Lucie Michaela Hanzlíková, Denisa Drábová,
Petra Milčinská a Barbora Heroldová
e/ TP sóla - praktické zkoušky
20. 11. 2021 v Hradci Králové úspěšně absolvovaly zkoušky a byli zapsáni do
seznamu TP
Filip Ščerba, Anna Dušková a Kateřina Pražáková
Klára Hájková a Elizabeth Laura Lívařová – nutno opakovat test
do konce sezóny může být jako asistent TS, pokud nebude možno jinak sestavit
panel, před následující sezónou nutno znovu psát test
V souvislosti s problémy se schvalováním rozpočtů na výše zmíněné semináře a
zkoušky, požaduje předseda KR znovuotevření debaty o odměnách
přednášejících pro potřeby ČKS, které se mezi KR a TMK velmi, někdy přímo
propastně liší.
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P ČKS konstatovalo, že příslušné směrnice jsou napsány správně, ale ekonomka
i ČKS budou důsledněji kontrolovat všechny částky v rozpočtech i dodržování
termínů k jejich předložení.
f/ Com No. 2437 Přihláška na seminář rozhodčích, Berlín 14 – 17. 4. 2022
Semináře se zúčastní tito rozhodčí:
František Baudyš, Richard Kosina, Martin Ošmera, Věra Pupsová, Jana Košťálová,
Lucie Murycová a Zuzana Plesníková
g/ Nominace rozhodčích na MČR SSB
Vrchní rozhodčí - Kuglerová, Horklová
TP - Paulusová, Stopková, Kindlová, Fuchsová, Mokrá, Farková, Ramsay
(náhradních Feldmanová, Stuchlíková)
Rozhodčí - Košťálová, Zemanová, Šindlerová, Procházka, Vašáková, Jonášová
(náhradnice Patáková)

5. Různé
a/ Exhibice
P ČKS bere na vědomí exhibiční vystoupení SB Olympia na dobročinné akci
v Tipsport Areně v Praze dne 11. 11. 2021.
P ČKS bere na vědomí exhibiční vystoupení SB Olympia v extraligy hokeje
v Hradci Králové dne 19. 11. 2021.
P ČKS bere na vědomí exhibiční vystoupení Jáchyma Novák na akci Redmobile
s.r.o. na venkovním kluzišti Westfield Chodov dne 5. 12. 2021.
P ČKS bere na vědomí exhibiční vystoupení SB Olympia na dobročinné akci na
ZS Milevsko dne 12. 12. 2021.
b/ ČOV
i/ Olympijský festival Peking v Brně
Předseda KK JMK Jan Stöhr již komunikuje se zástupci ČOV a posléze předá
jihomoravským klubům.
c/ ISU seminář pro SD, Berlín
P ČKS souhlasí s návrhem předsedy na nominaci žákovské SD A. Onderková/S.
Malczyk a juniorské SD B. Kuciánová / L. Vochozka a trenérů L. Ovčáčka a P.
Bidaře.

Termín příštího jednání bude upřesněn začátkem ledna 2022.

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.
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