P ČKS 21. 05. 2020
Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného v Praze dne 21. 5. 2020

1. Informace předsedy
Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně se zabýval některými velmi
důležitými body:
a/ JGP Czech Skate 2020 v Ostravě
Stále přetrvává možnost v Ostravě JGP uspořádat, byť např. Quality Hotel Centrum
Ostrava otevře až k naší samotné akci.
Council ISU vydal slibovaný Communication 2320 z 28. 4. 2020 mj. k oblasti
pořádání ISU JGP a GP. Rozhodnutí nezní jednoznačně a bude záležet na každém
pořadateli jak k vlastní organizaci (nebo zrušení) přistoupí. V každém případě je již
dnes jasné, že vlastní série bude jednoznačně kratší. V druhé polovině září již lze
předpokládat velké rozvolnění (některé letecké společnosti začaly částečně létat do
řady destinací již od pondělí 18. 5. 2020), přesto asi počet účastnických zemí bude
zásadně menší než v roce 2018.
Z hlediska sportovního je důležité, aby naši sportovci mohli mezinárodně startovat
a Czech Skate je k tomu velká příležitost. Jinak by zejména v kategorii juniorek měli
reprezentantky minimální možnost účasti v této prestižní světové sérii.
Předseda spolu s GS svazu zpracovali a zasílají na ISU OC Report on COVID-19
hostující země. Některé otázky je velmi složité dlouhodobě predikovat, neboť to
nejsou schopni ani naši nejlepší epidemiologové!

P ČKS se závěry předsedy OV souhlasilo a rozhodlo, že OV má pokračovat
v přípravách a, pokud to bude možné, JGP Czech Skate Ostrava uspořádat.

b/ IDP Novice 2019-20 v Ostravě
Předseda svazu informoval:
- s online řešením celé organizace květnového kempu IDP je v současnosti
spokojena naprostá většina účastníků, stejně jako i vedení DvK ISU v čele se
Sussanou Rahkamo
- organizační tým nakonec rozhodl, po intenzivní výuce v prvním týdnu (4. –
8.5.2020), vzhledem k velkému zájmu účastnických zemí rozšířit i další týdny na
4denní online výuku týdně, a to až do 28. 5. 2020.
P. Juříček přispěl a přispívá stále velkou měrou k technickému zajištění celé
akce, a to k naprosté spokojenosti vyučujících, se kterými se domlouvá vždy
předem mimo rámec vytýčených a naplánovaných lekcí.
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c/ činnost PR skupiny
Dne 28. 4. 2020 se uskutečnila, v souladu s rozhodnutím posledního zasedání P
ČKS, online schůzka některých členů P ČKS a P. Juříčka, J. Kratochvíla a P.
Švancerové. Prodiskutovaly se podrobně otázky současného stavu a další
výhled spolupráce. Detailněji se hovořilo o spuštění e-shopu.
Členové P ČKS do příštího jednání připraví svoje návrhy na to, jak bude svaz
řešit od roku 2021 své PR a marketing, buď formou prodloužení spolupráce se
stávajícími členy PR skupiny, nebo vypsáním výběrového řízení / poptávky na
nové dodavatele. V obou případech je nutné jasněji specifikovat, co přesně svaz
v této oblasti požaduje.
d/ VT s trenérem Rafaelem Arutyunyanem
Rafael Arutyunyan se prostřednictvím Skypu spojil s předsedou Židkem a sdělil
stávající možnosti tréninku celé jeho skupiny, vč. M. Březiny.
V případě, že bude zájem ze strany ČKS, je stále ochotný přiletět počátkem
srpna do Ostravy (termín byl v hale původně vyblokován pro IDP). Záleží, zda se
nám podaří zajistit účast RA, jakožto zahraničního experta (jedna z výjimek
cestování do ČR). Stále je vidět možnost tuto akci uspořádat s tím, že jednotliví
účastníci budou moci spolu se svými trenéry trénovat i samostatně v rámci
přípravy na nastupující sezónu.
P ČKS kemp schvaluje a ukládá předsedovi, aby do 30. 5. zjistil s R.
Arutyunyanem, jaké má možnosti vycestovat do ČR a za jakých podmínek.
Následně by předseda předložil rozpočet VT.
Další nezbytné body k projednání budou součástmi bodů jednání u jednotlivých
komisí.

2. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS
a/ Odměny pro R na mezinárodních soutěžích z kalendáře ISU
P ČKS schvaluje návrh na částku odměny 1 000 Kč za den přítomnosti na soutěži
v zahraničí, pokud na této soutěži činovník neobdrží od pořadatele/ISU tzv.
Honorarium/Renumeration nebo podobně nazvané odměny (částka 1 000 Kč je
shodná s min. částkou poskytovanou u mistrovských soutěží). Denní částka
bude krácena v den příjezdu / odjezdu poměrně, pokud v těchto dnech bude
rozhodčí ještě rozhodovat nebo bude přítomen na poradách. Rozhodčí bude mít
za povinnost po skončení soutěže odeslat na sekretariát zprávu ze soutěže
s hodnocením českých účastníků. GS připraví návrh Dohody o PP.
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b/ Závěrka 2019
P ČKS byly předloženy Rozvaha a Výsledovka ČKS pro daňové přiznání 2019,
konečné čerpání rozpočtu 2019 a návrh rozpočtu 2020.
P ČKS materiály po diskusi schvaluje a ukládá sekretariátu, aby je do konce
června rozeslal členským klubům spolu s dalšími podklady na VH 2020.
c/ Upravit Zásady pro rozhodčí, členy TP a zásady pro trenéry
R. Schejbalové předložila nové znění Zásad od 1. 7. 2020. P ČKS je schvaluje.
Zásady budou spolu s dalšími dokumenty platnými od sezóny 2020/2021
postupně publikovány na webu ČKS.
TMK připraví Zásady pro trenéry spolu s dalšími změnami do příštího jednání P
ČKS.
d/ Smlouvy pro kandidáty PRTM
P ČKS návrh smlouvy předložený M. Škorničkovou a K. Tykalovou schvaluje.

Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace
z komisí“.

3. Informace a návrhy z jednání komisí
Trenérsko-metodická komise
a/ Talent
i/ VT rok 2020:
12. - 14. 6. 2020 Příbram – PPRTM, PRTM, PRTM TP
TMK by měla provést anketu mezi trenéry, bude nutná otázka dobrovolnosti. TMK
by dále měla předložit předběžný rozpočet kempu.
98% členů projevilo zájem o VT. Předsedkyně TMK předložila rozpočet.
P ČKS rozhodlo o částečné úhradě nákladů kempu takto:
Členové PRTM - 1 000 Kč,
kandidáti PRTM + „druhoročáci“ PPRTM – 2 000 Kč,
noví členové PPRTM – 5 000 Kč,
trenéři bez dostatečné třídy + trenéři sportovců nově zařazených* – 1 900 Kč.
(*v případě, že má trenér zároveň nového člena projektů a zároveň i
stávajícího člena, uhradí půlku těchto nákladů, je-li nových/stávajících členů
více, dělí se tyto náklady dle poměru nových/stávajících členů)
Případně rozšířit i o členy SCM a prodloužit kemp na více dní.
Předsedkyně TMK navrhuje kemp pro SCM v Příbrami 22. – 25. 6. 2020.
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P ČKS souhlasí. Předsedkyně TMK zjistí do 27. 5. zájem členů a trenérů SCM a
následně připraví rozpočet.
ii/ žádost zákonné zástupkyně kandidátky PRTM Fojtíkové
Paní Bodláková, zákonná zástupkyně Nikoly Fojtíková, žádá ČKS o možnost 4
startů ve slovenském poháru 20/21 za slovenský klub z Trenčína.
P ČKS žádost projednalo, ale pro zařazení mezi členy/kandidáty PRTM není
možné výjimku startu za cizí klub v cizím poháru udělit.
b/ Testy výkonnosti
Videa se budou natáčet 11. 6. 2020. Kompletní materiál by měl být hotový do
30. 6., pak se vloží na web ČKS. Seminář k novým TV bude zorganizován buď
v neděli po prověrkách výkonnosti, nebo v pátek před zářijovým seminářem (dle
možnosti zajištění ledové plochy).
Školení komisařů proběhne při zářijových seminářích.
c/ prověrky výkonnosti
Termín – 14. - 15. 8. 2020 – místo bude upřesněno
P ČKS rozhodlo o posunu prověrek na termín 28. a 29. 8. 2020 v Ostravě, kde
bylo potvrzeno zajištění haly a ubytování.
P ČKS ukládá předsedovi, GS a předsedkyni TMK připravit pozvánku na
prověrky.
P ČKS dále potvrzuje, že všichni sportovci, kteří se zúčastní prověrek, nebo z nich
budou omluveni, musí do termínu prověrek předložit zprávu ze zdravotní
prohlídky pro vrcholové sportovce dle materiálu „Pokyny ČKS ke zdravotním
prohlídkám“, který je od roku 2015 publikován na webu ČKS.
d/ seriál ISU Junior Grand Prix 2020
ČKS obdržel následující kvóty pro jednotlivé soutěže seriálu:
- junioři: JGP SVK, HUN, JPN, SLO po jednom místu, JGP Ostrava – tři místa
(celkem 7 míst),
- juniorky: JGP SVK, HUN po jednom místu, JGP Ostrava – tři místa (celkem 5
míst),
- taneční páry junioři: JGP CAN, SVK, HUN, JPN, SLO po jednom místu, JGP
Ostrava – tři místa (celkem 8 míst),
- sportovní dvojice junioři: JGP CAN, SVK, po jednom místu, JGP Ostrava – bez
omezení.
ČKS potvrdí všechna přidělená místa, o která bude zájem.
ISU v pondělí 18. 5. oznámilo na svém webu, že se JGP v Košicích neuskuteční, a
dále 26. 5., že se neuskuteční ani JGP Kanady. Zatím nemáme informaci o
přerozdělení míst.
e/ seriál ISU Grand Prix 2020
P ČKS souhlasí, aby GS potvrdil možnou účast M. Březiny. Vstupní kritéria splnili
i sourozenci Taschlerovi, ale z důvodu nízkého postavení v sezónním žebříčku

4

P ČKS 21. 05. 2020
dle nejlepšího bodového výkonu jsou jejich šance na pozvání minimální, P ČKS
doporučuje jejich účast v soutěžích JGP.
f/ doplňující materiál synchronizované bruslení
Předsedkyně TMK představila materiály Koncepce synchro a Akční plán synchro
2020/2021. P ČKS bere materiály na vědomí.
g/ VSC
Předsedkyně TMK podala informace z oponentur VSC, dále z jednání
s ředitelkou Kovářovou, které proběhlo v úterý 19. 5. (mimo jiné o vzdělávání
trenérů).
Předsedkyně TMK také navrhla agendu pro následné jednání s T. Vernerem.

Ekonomka svazu
a/ Vyúčtování M ČR žactva, KK Pardubice
P ČKS bere na vědomí, že klub KK Pardubice odevzdal vyúčtování soutěže oproti
smlouvě se zpožděním z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR a nemožnosti
vyplacení všech odměn a přijetí všech faktur.
b/ Reprezentační smlouvy
P ČKS souhlasí s tím, že bude, z důvodu možných problémů s přípravou v době
koronavirové krize, všem reprezentantům prodloužena možnost čerpání všech
prostředků z jejich dodatků RS a/nebo RS 2019/2020, a to až do konce roku 2020
převodem zbývajících částek do smluv/dodatků smluv na nové období.

Sportovně technická komise
a/ Přestupy a hostování
P ČKS schvaluje přestupy a hostování projednané a odsouhlasené STK v řádném
květnovém přestupním termínu.
b/ Kalendář soutěží
P ČKS schvaluje kalendáře soutěží 2020/2021 Českého poháru, Poháru ČKS a
soutěží kategorie synchronizovaného bruslení. Kalendáře jsou publikovány na
webu ČKS.
MM ČR v seniorských kategoriích + TP/SD juniorů – předběžně 18. a 19. 12.
2020, Cieszyn (POL)
Polský svaz potvrdil přesun termínu na 10. - 13. 12. 2020 v Cieszyně (POL).
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Proto P ČKS rozhodlo, že pro MM ČR 2021 bude mimořádně platit možnost plnění
nominačních kritérií až do víkendu před konáním vlastního MM ČR (tedy do 6. 12.
2020).

P ČKS schvaluje pořadatele mistrovských soutěží:
i/ M ČR juniorů + TP a SD žactva - 5. a 6. února 2021
Přihlásily se kluby BK České Budějovice, TJ Slavoj Český Těšín.
P ČKS souhlasí s návrhem STK a přiděluje pořadatelství BK České Budějovice
ii/ M ČR žákovských kategorií - 27. a 28. února 2021
Přihlásil se pouze klub FSC Kopřivnice.
P ČKS souhlasí s návrhem STK a přiděluje pořadatelství FSC Kopřivnice.

M ČR SB – bude upřesněno v září 2020 po zjištění, kolik týmů se ve kterých kategoriích
bude účastnit sezóny SB.
Na základě nové koncepce SB v ČR vyhlásí STK výběrové řízení na termín 4 týdny
před konáním MSJ SB.

c/ Mezinárodní soutěže v ČR
Termíny soutěží:
MPR: 6. – 8. listopadu 2020
PIC: 6. – 8. listopadu 2020
P ČKS ukládá GS, aby kontaktoval kluby FSC Olomouc a IceSkating Prague 6, aby
zvážily posun soutěží tak, aby nebyly v jednom termínu.
Zástupkyně FSC Olomouc potvrdili původní termín, s přesunem hokejisté
nesouhlasili.
d/ žadatelé o školení na DRO
Sekretariátu se přihlásily Žofie Trpělková (Zlín) a Martina Holická (Brno).
Budou pozvány ke školení, až bude vypsáno.

4. Jednání s T. Vernerem a V. Kopřivovou, zástupci se krasobruslení VSC
P ČKS ukládá zástupcům svazu, kteří budou přítomni výročnímu hodnocení VSC,
aby zástupcům VSC připomněli nutnost včasné komunikace se zástupci svazu
v případě, že budou uvažovat o zařazení sportovců ČKS do VSC. Postup v případě
zařazení SD Novotná / Husakov byl krajně nevhodný.
P ČKS projednalo s vedoucím VSC, T.Vernerem, a trenérkou VSC, V.Kopřivovou
situace ohledně podpory tanečního páru sourozenců Taschlerových. Ostatní
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okruhy navržené předsedkyní TMK budou projednány na schůzce členů P ČKS,
paní ředitelky Kovářové a vedení sekce krasobruslení, a to 28. 5. 2020 dopoledne v
zasedací místnosti VSC MŠMT. Tato schůzka proběhne díky vstřícnosti paní
ředitelky VSC.

5. Informace a návrhy z jednání KR
a/ KR navrhuje, aby Markéta Houšková a Michaela Cieslarová byli na základě
vyhodnocení sezóny s účinností od 1. 9. 2020 zařazeni mezi rozhodčí 1. třídy.
P ČKS souhlasí.
b/ Společný seminář R a T a seminář členů TP
KR navrhuje termín a místo společného semináře pro trenéry a rozhodčí ČKS v Praze, na
FTVS v sobotu 5. 9. 2020.
P ČKS souhlasí a navrhuje přidat i seminář pro členy technických panelů po skončení
seminářů R a T.
Dle zjištění E. Hrdličkové již na FTVS není tak velký prostor k pronájmu, nabízí se
možnost pronájmu v prostorách VŠEM. P ČKS souhlasí s konáním školení v
prostorách VŠEM, Praha - Stodůlky.

6. Různé
a/ VH 2020
P ČKS rozhodlo o odložení termínu VH ČKS na, předběžně, neděli 6. 9. 2020. Sekretariát
zjistí možnost ubytování pro R, T a členy TP, kteří se zúčastní pátečního semináře a
budou zároveň delegáty VH.
Vzhledem k místu konání zářijových seminářů ČKS, rozhodlo P ČKS i o přesunu VH
do prostor VŠEM, Praha - Stodůlky.

b/ Clearance ISU
GS byl požádán předsedkyní klubu Ice Skating Prague 6 o možnost startu Klaudie
Toulové zpět za ČR, po jejím definitivním návratu do Prahy ze Slovenska. Slovenský
svaz již zaslal uvolnění. Její poslední start za Slovensko byl na Egna Spring Trophy
v březnu 2019. P ČKS s vyřízením souhlasí.
GS byl požádán rodiči Ellen Sandry Slavíčkové (USK Praha) o možnost startu za
ČR, po návratu rodiny do Prahy z Kalifornie, USA. USFSA předběžně přislíbil zaslání
uvolnění. Její poslední start za USA byl na Bavarian Open v únoru 2020. P ČKS
s vyřízením souhlasí.
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c/ ukončení činnosti sportovců
P ČKS obdrželo emailovou cestou informace o ukončení činnosti sportovců:
Filip Ščerba – ze zdravotních a studijních důvodů, oznámení Filipa ze dne 4. 5.
2020
Kateřina Sýkorová – ze zdravotních důvodů, oznámení matky a trenéra dne
15.5.2020.
P ČKS děkuje oběma sportovcům za reprezentaci ČR a doufá, že se v budoucnu ke
krasobruslení vrátí třeba i jinou formou činnosti.
d/ Studio ČT Sport
M. Škorničková zajistila, že v rámci Studia ČT Sport, kde se probírají aktuální
sportovní témata se zajímavými hosty, proběhly 29. 4. 2020 rozhovory na téma
příprava krasobruslařů v době koronaviru
Diskuse se zúčastnili: Stanislav Židek (předseda ČKS), Kateřina Kamberská (členka
Trenérsko-metodické komise ČKS), Tomáš Verner (vedoucí sekce krasobruslení
Vysokoškolského sportovního centra Victoria MŠMT) a po skype i sportovci Michal
Březina a sourozenci Taschlerovi.
P ČKS děkuje M. Škorničkové za zařízení této výborné prezentace ČKS a
krasobruslení.
P ČKS zároveň vyjadřuje nespokojenost s tím, že sourozenci Taschlerovi v rámci
Skype přenosu prezentovali osobního partnera na úkor ČKS. P ČKS pověřilo GS,
aby jim tuto situaci vytknul. Do řešení se následně zapojil i osobní trenér M. Zanni,
který postoj svazu plně pochopil a snažil se sportovcům vysvětlit.
e/ Visiting ISU Coach
Jedná se o třetí rok iniciativy Dev.komise ISU. GS osloví členky odborných komisí,
které mají na starosti SB, aby se případně domluvily na využití této nabídky pro
české skupiny SB.

Příští jednání P ČKS se uskuteční v Praze dne 26. 6. 2020 od 9:30 hodin.

Informaci zpracovali S. Židek a K. Oubrecht.
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