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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 9. 3. 2020 v Praze 

 

 

1. Informace předsedy  

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

důležitými body: 

 

a/ IDP Novice 2019-20 v Ostravě 

Předseda svazu informoval: 

o jednáních org. týmu ve věcech finalizace programu kempu v květnu a 

předběžném trenérském obsazení v srpnu 2020. Předseda, jako sportovní 

ředitel této mez. akce připravil závěrečné verze kempu v květnu k diskusi v org. 

týmu IDP.  

K srpnovému kempu se hledá řešení, aby náklady byly v souladu se schváleným 

rozpočtem. 

Se sportovcem Damiánem Malczykem, který doplnil Český tým, byla podepsána 

příslušná smlouva. 

 

b/ Clearance Certificate 

Předseda informoval, že svaz již obdržel souhlas ISU ve formě Clearance 

Certificate SD E. Zhuk-M. Bidař. 

 

c/ JGP Czech Skate 2020 v Ostravě 

Doplnění k minulému zápisu o skutečnost, že smlouva na přidělení dotace na 

tuto akci byla prostřednictvím BK Ostrava se Statutárním městem Ostrava již 

podepsána.  

 

d/ Sportovní centrum – studentský kampus Praha 

Předseda zaslal, ve spolupráci s místopředsedou svazu, písemně doporučení 

Jiřímu Pěknicovi, z FTVS UK Praha 6. 

V současné době se jedná, na základě požadavku FTVS, o termínu osobní 

návštěvy obou statutárů svazu k případné diskusi a upřesnění předložených 

doporučení na FTVS.  

 

e/ Jednání s firmou Lautia (daňoví poradci) 

Ve středu 19. 3. se uskutečnilo na Se svazu jednání jednatele CFS s.r.o. S. Židka a 

L. Vaňkáta a H. Klimoszkové, zástupců Lautia, o ekonomických a 

daňových otázkách případného spuštění e-shopu. Jednání se zúčastnil za PR 

skupinu P. Juříček. Byly dohodnuty a upřesněny postupy, které by směřovaly 

k dodržení platných daňových předpisů. E-shop by měl být spuštěn do konce 

března. 
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f/ VT s trenérem Rafaelem Arutyunyanem 

Předseda obšírně prodiskutoval v osobním hovoru prostřednictvím messengeru 

stávající stav přípravy nejlepšího reprezentanta M. Březiny na MS v Montrealu, 

možnosti prodloužení jeho aktivní činnosti a s tím související plán do nové 

sezóny, zejména soutěží. 

Upřesnili si termíny VT v Ostravě a případného návazného VT v Praze stejně jako 

i možnost účasti trenérky Naděždy Kanaevy alespoň na 2-3 dny i v Ostravě. 

Zvýšilo by to úroveň a náročnost VT v části programu, vyčleněnému pro „Skating 

Skills“. Členové VSC přijedou až na část „Rafael“. 

Konkrétní upřesnění a detaily programu VT budou projednány mezi RA a SŽ 

v době MS. 

Dílčí návrh programu případného navazujícího VT v Praze (3. – 9. 5. 2020) se 

pokusil připravit vedoucí sekce krasobruslení Victoria VSC MŠMT Tomáš Verner.   

P ČKS souhlasí se soustředěním. Ustavuje T. Vernera vedoucím akce. T. Verner 

zašle návrh rozpočtu a, po schválení P ČKS, bude následně akci organizačně 

připravovat ve spolupráci se sekretariátem ČKS. Akce bude nabídnuta i svazům 

ze sousedních zemí. 

 

g/ ISU posunulo termín přihlášek na pořadatelství šampionátů na srpen 2020 a 

bude se nejspíše žádat rovnou o roky 23, 24 a 25 (čeká se na schválení návrhu 

na Kongresu 2020).  

P ČKS souhlasí s tím, aby se podaly žádosti o ME v Ostravě na všechny tři roky a 

dále o MS v Praze na rok 2025. 

 

 

2. Kontrola posledního zápisu, vč. plnění úkolů P ČKS  

 

a/ kategorie SB 

P ČKS vyzývá zástupce synchronizovaného bruslení v odborných komisích ČKS i v 

klubech, které se skupinám SB věnují, aby předložili jasný a nezpochybnitelný návrh 

materiálu, jak má ČKS postupovat při tvorbě kalendáře soutěží SB s ohledem na jiné 

zájmy vrcholných skupin (seniorské a juniorské bojující o právo účasti na MS) a 

ostatních skupin SB v nemistrovských kategoriích. Dále tyto zástupce žádá o návrhy 

způsobu nominace na MS SB seniorů i juniorů, který ale nemůže být odlišný, než 

mají ostatní kategorie (sóla, páry, tance). 

 

Iniciativy se chopila členka KR Hana Kuglerová, do 10. 3. by měla od členek 

pracovní komise synchra (M. Horklová, V. Paulusová, J. Kindlová, M. Hájková, D. 

Fuchsová, J. Charyparová, J. Mokrá, I. Holoubková, K. Urbanová) obdržet 

stanoviska k bodům požadovaným ČKS. Následně bude materiál projednán na 

jednání KR 14. 3. a případně na setkání tří komisí 28. 3. Materiál bude následně 

předložen P ČKS k posouzení. 

 

Do jednání tří komisí připraví své návrhy i TMK, zajistí M. Škorničková. 
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b/ PR svazu 

Partneři obecně 

Bylo osloveno cca 20 subjektů. Připravují se schůzky. 

Po prvním jednání projevil jeden z partnerů zájem o spolupráci se sourozenci 

Taschlerovými. 

 

c/ povinnosti vedoucího akce 

Předsedkyně TMK předložila (na základě podnětu K. Kamberské) drobnou 

úpravu dokumentu schváleného na minulém jednání. P ČKS s touto drobnou a 

logickou úpravou souhlasí.  

P ČKS schvaluje konečnou verzi dokumentu a ukládá sekretariátu zasílat tyto 

povinnosti všem vedoucím všech akcí ČKS. 

 

d/ Jednání s vedoucím sekce krasobruslení Victoria VSC MŠMT T. Vernerem  

Tomáš Verner byl pozván i k dnešnímu jednání P ČKS a v rámci jednání zazněly 

tyto body: 

 

VSC souhlasilo s návrhy ČKS na úpravy a doplnění smlouvy, k podpisu dojde po 

návratu paní ředitelky z dovolené. 

 

Ostatní úkoly z minulého jednání splněny. 

 

E. Březinová a A. Dušková zařazeny do pilotního projektu podpory studentů VŠ 

s mimořádnou sportovní výkonností. U A. Duškové se to bude týkat až období 

poté, co se vrátí po zraněních k tréninkové a soutěžní činnosti. 

 

Otec M. Bělohradského oznámil P ČKS emailem, že Matyáš trénuje od 28. 2. do 

16. 4. 2020 v Los Angeles. 

 

Trenérka E. Horklová osvětlila, proč se SD Dušková / Jakubka nezúčastní na jaře 

žádného z kempů ČKS. 

 

VSC navrhuje přiřazení sourozenců Taschlerových mezi členy VSC s tím, že by 

prioritně zůstali členy SCM. Touto synergií by se mohli lépe využít nadstavbové 

možnosti pro jejich přípravu nad rámec pokrytí běžného tréninku v rámci SCM. 

P ČKS po diskusi souhlasilo s tím, že je nutné vymezit kompetence, 

zodpovědnosti, zadávání úkolů, kontrolu tréninkových a soutěžních plánů. K 

tomu se pověřují vedoucí SCM a vedoucí sekce krasobruslení Victoria VSC. 

 

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

z komisí“. 

 

 

3. Příprava VH 2020 

P ČKS schvaluje termín pro VH 2020 -  16. 5. 2020. 
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P ČKS schvaluje program VH a ukládá sekr. rozeslání na kluby k možným 

doplněním a připomínkám. 

E. Hrdličková připraví do příštího jednání P ČKS pozvánku na VH, jednací řád VH a 

volební řád VH (volba předsedy/předsedkyně KR na zbývající dva roky). 

 

 

4. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Ekonomka svazu  

 

a/ Dotace MŠMT, příprava rozpočtu 2020 

Ekonomka a E.Hrdličková seznámily P ČKS s přidělením dotací MŠMT na rok 2020: 

- program REPRE ve výši 4 770 550 Kč (navýšení o 1 mil. proti roku 2019)  

- program TALENT ve výši 4 816 500 Kč (stejná částka jako 2019)  

- program ORGANIZACE SPORTU ve výši 8 222 032 Kč (navýšení o cca 316 tisíc 

proti roku 2019)  

 

E. Hrdličkové a K. Oubrecht museli upravit rozpočty a projekty u programů Repre 

a Organizace sportu na nově přidělené částky. Upravené dokumenty následně E. 

Hrdličková vložila do systému IS-SPORT MŠMT. 

S.Židek s E.Hrdličkovou připraví a odešle datovou schránku dotaz na rozklíčování 

příspěvků ČKS v programu REPRE. 

 

Ekonomka žádá členy P ČKS o zaslání podkladů změn rozpočtu 2020 proti stavu 

roku 2019. 

 

P ČKS v této souvislosti schvaluje pro rok 2020: 

 

i/ použití navýšených prostředků z programu REPRE navýšením kapitoly N32 

(příspěvky repre, vč. soutěží). P ČKS souhlasí, aby část těchto prostředků byla 

použita na motivační odměny pro trenéry diskutované při minulém jednání, a 

ukládá GS přípravu jednoduchých smluv/dohod (konzultace s právníkem ČKS). P 

ČKS také ukládá TMK přípravu podkladů pro navýšení motivačních složek RS od 

sezóny 20/21. 

 

ii/ přidělení částky 1 500 000 Kč na nákup ledové plochy pro trénink 

talentovaných dětí v klubech (částečně z programu Organizace sportu s 

dorovnáním z jiných příjmů ČKS) a ukládá předsedovi STK a sekretariátu přípravu 

podkladů pro výpočet konečných částek pro jednotlivé kluby, koeficienty 2019 

zůstávají (MČR koeficient 20, ČP koef. 15, Pohár ČKS koef. 1, počet mládeže koef. 

0,2).  

Je nutno zahrnout pokuty. 

Nebudou vypláceny částky do výše 2 999 Kč. 
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iii/ Úhradu nákladů na pohárové a mezinárodní soutěže, a to: 

Příspěvek ve výši 20 000 Kč pro každého z pořadatelů mezinárodních soutěží 

zařazených do kalendáře ISU 2020/2021, především na přímou úhradu (ze strany 

ČKS) cestovních nákladů pozvaných činovníků (VR, TK, TS, DRO). 

Úhrada nákladů na pohárové soutěže (Český pohár a Pohár ČKS) bude 

rozhodnuta až dle návrhu na organizaci soutěží ČKS po jednání tří komisí. 

 

iv/ Přiděluje částku 20 000 Kč na nákup nástupového oblečení reprezentačních 

týmů, které bude hrazeno z programu Organizace sportu, z rezervy rozpočtu 

 

v/ Částku 13 200 Kč na dokončení změn v registračním systému ČKS souvisejícími 

se změnou systému soutěží ČKS (přímé registrace klubů). 

 

vi/ Částku pro VT Ostrava, duben, a na něj navazující VT Praha začátkem května. 

Celková částka bude doplněna po předložení podkladů od T. Vernera a schválena 

P ČKS per rollam. 

 

vii/ Částku pro VT PRTM, červen, ve výši 200 000 Kč. 

 

viii/ Částku pro VT PRTM, říjen, ve výši 200 000 Kč. 

 

ix/ Odměnu vedoucího PRTM pro rok 2020. 

 

x/ Částku pro společné ledy, příp. tělocvičny SCM a PRTM ve výši 500 000 Kč. 

 

xi/ Částku pro mandatorní výdaje SCM (odměny vedoucích). 

 

xii/ Přidělení souhrnné částky 1 500 000 pro přímé čerpání jednotlivých členů 

SCM a/nebo cílové odměny členů SCM. 

 

xiii/ Částku pro účast sportovců/trenérů na Development projektech ISU (ODT, 

IDP) ve výši 300 000 Kč s tím, že u ODT se trenérkám uhradí pobytové náklady ve 

Finsku. 

 

xiv/ Přidělení částky 100 000 Kč každému ze SpS ČKS (České Budějovice, 

Kopřivnice, Liberec, Praha) a pověřuje E. Hrdličkovou přípravou dodatků smluv 

SpS na rok 2020. Zároveň ukládá TMK předložení nové metodiky přidělování 

částek pro SpS ČKS, která by byla platná od roku 2021. 

 

xv/ Přidělení částky 200 000 na organizaci rozšířených prověrek výkonnosti 

reprezentace.  
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Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Talent 

Jarní a podzimní kemp PRTM a PPRTM bude mít odbornou nadstavbu. 

Dubnový kemp – výživový poradce – určeno rodičům závodníků PPRTM, PRTM, 

SCM, trenérům PPRTM, PRTM, SCM a závodníkům PRTM, SCM 

 

Vedoucí PRTM podal návrh, aby se trenéři těchto projektů mohli zúčastnit IDP.  

Rozsah a možnosti zjistí a zajistí: E. Milčinský. 

 

Vedoucí a obsahy VT rok 2020: 

 

18. - 22. 4. 2020 Ostrava – PPRTM, PRTM, SCM, Rafael  

Vedoucí VT: E. Milčinský 

Obsah: výukový  

 

25. 4. - 2. 5. 2020 Ostrava – Rafael, VSC a podle výkonnosti noví adepti 

Vedoucí VT: S. Židek 

Obsah: výukový 

 

12. - 14. 6. 2020 Příbram – PPRTM, PRTM, PRTM TP 

Vedoucí VT: M. Škorničková 

Obsah: kontrolně-poradenský 

 

9. - 11. 10. 2020 Příbram – PPRTM, PRTM 

Vedoucí VT: M. Škorničková 

Obsah: kontrolní 

 

Úkol: M. Škorničková zařídí na dubnový kemp smlouvy pro členy PRTM mezi 

zákonným zástupcem sportovce a ČKS 

 

TMK vyžaduje po vedoucím VT, aby vždy vyčíslil hodnotu VT pro jednoho člena, 

aby toto bylo známo a veřejnost věděla, jakou částkou jsou dotováni i začínající 

talenti. 

 

Předsedkyně TMK připravila dopis pro trenéry v klubech, aby do 5. 3. 2020 

poslali další tabulky s výsledky testování dětí pro zachování koncepce výběru 

dětí do PPRTM. 

 

K 1. 4. 2020 bude znám nový seznam dětí ve všech projektech ČKS a trenérům 

vyřazených závodníků bude toto sděleno písemně. Tento seznam bude pro 

trenéry podkladem pro účast na avizovaných VT, na které jim pak přijde 

pozvánka. 
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b/ Prověrky výkonnosti 

Termín – 14. - 15. 8. 2020 – místo bude upřesněno 

TMK požaduje rozšířit prověrky reprezentace o nadstavbovou část – 

předvedení dalších požadovaných prvků. 

Náplň prověrek výkonnosti reprezentace: KP, VJ, předvedení požadovaných 

prvků, konzultace u videa a na ledě. TMK požaduje závodní kostýmy. 

Prověrek reprezentace se nemusí účastnit ten závodník - ta závodnice, který -  

která dostane pozvání na seniorskou GP. 

 

P ČKS s návrhy TMK souhlasí. 

 

c/ Kritéria pro nominaci na JGP 

TMK navrhuje: 

i) Vítěz/-ka MČR juniorů/-rek má právo první volby JGP (stát), u soutěží, u 

kterých je uzávěrka před prověrkami výkonnosti, je podmínkou zaslání videa 

volné jízdy na sekretariát a předsedkyni TMK nejpozději 14 dni před 

termínem přihlášek na požadovanou JGP – termín dodá GS 

ii) Kritéria pro nominaci na JGP se nemění. Je požadováno jejich splnění na 

prověrkách reprezentace 

iii) Dalším kritériem bude předvedení a zvládnutí požadovaných prvků, které 

bude součástí prověrek, bude k tomu určena komise – zástupce TMK, 

rozhodčích a technického panelu a předseda ČKS. Komise bude před 

prověrkami známa. 

iv) Pokud výsledky závodníků na prověrkách výkonnosti nebudou 

přesvědčivé, nebudou se v ten moment rozdělovat všechna místa na JGP a 

následná nominace bude určena podle lepšího technického skóre na 

předešlé JGP (je nutné hlídat termíny přihlášek) 

 

P ČKS souhlasí. 

 

d/ TMK připraví kritéria pro účast na šampionátech ISU, která budou známá k 

1.7. 2020. 

 

 

e/ Tance na ledě 

G. Hrázská - Žilková předložila aktuální seznam TP, současné a plánované 

kategorie a zodpovědné trenéry. 

TMK navrhuje zřízení PRTM TP, do kterého budou vybírání tanečníci nejdříve 

v kategorii Advanced Novice (až prokáží, že jsou spolu schopni a ochotni 

spolupracovat) – kritéria jsou uvedena v materiálu TP. Podmínkou bude 

splnění tanečního testu příslušného věku. 

 

f/ semináře ISU 

ČKS byla přijata většina nominovaných s těmito úpravami: 
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Oberstdorf - TP 

Pár Černíková / Štrubl se rozhodl přejít od sezóny 20/21 do juniorské kategorie 

(hlavně z důvodu věku a zkušeností partnera), proto byla zrušena jejich účast na 

žákovském kempu, na juniorském kempu jsou zatím pouze mezi náhradníky. 

 

O pár Cimlová / Hlavsa se bude na juniorském kempu starat L. Csölley. 

Pár Adéla Pejchová / Filip Mencl (junioři) je zatím pouze mezi náhradníky. 

 

 

ODP Vierumaki – TP 

Vzhledem ke změně trenérky (B. Fusar Poli) a změně prostředí (přesun do Itálie) 

nezapadá ODP do plánů TP Denisa Cimlová/ Vilém Hlavsa. Požádali o zrušení 

účasti. 

Naopak trenérka L. Kadlčáková se projektu účastnila dosud za dánský svaz a po 

příchodu zpět do ČR požádala o účast za ČR spolu s párem Šímová / Straub. 

A. Rybářová řeší s organizátory prohození TP a přidání trenérky Kadlčákové.  

 

 SB Vierumäki (7. – 13. 5. 2020) 

 

Nově vyhlášený seminář ISU. Zájem o účast na semináři projevily 3 týmy. V 

případě, že pořadatel nepřijme všechny přihlášené, stanovila TMK následující 

pořadí (stanoveno dle kategorií od Advanced Novice níže):  

 

1. Gemini (Dukla Jihlava Mládež) 

2. Ice Dreams (SC Brno) 

3. Kometa (USK Praha) 

 

P ČKS uhradí týmům účastnický poplatek 300 euro za tým. 

 

 

g/ Zkoušky trenérů 

Opravný termín zkoušek trenérů III.třídy - 4. 4. 2020 Praha          

                                                      - vedoucí K. Kamberská 

Zkoušky trenérů II. třídy - 2. kolo - 24. nebo 25. 4. 2020 Ostrava  

       - vedoucí M. Škorničková 

 

h/ školení trenérů III.třídy, licence C 

Školení proběhne 17. - 19. 4. 2020 v Ostravě.  

 

i/ Testy výkonnosti 

P ČKS schvaluje komisaře pro TV: 

 

Most, 21. 3. 20 – M. Škorničková (vedoucí) + P. Římalová, M. Matloch 

Orlová, 22. 3. 20 – M. Škorničková (vedoucí) + P. Římalová, L. Ovčáček 
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TMK navrhuje školení nových komisařů na testy výkonnosti sóla a SD a 

komisařů na testy pro TP -  12. 6. 2020 v Příbrami. P ČKS souhlasí.  

Předsedkyně TMK připraví pozvánku a zašle rozpočet ke schválení. 

Zároveň proběhne školení trenérů na nové testy 1 – 4. 

Natáčení testů proběhne 7. dubna, P ČKS schvaluje rozpočet předložený TMK.  

 

j/ zpráva z MSJ 2020 - Tallinn 

Předsedkyně TMK seznámila P ČKS s hodnocením výkonů českých zástupců na 

MS juniorů a s informací o jednáních, která vedla.  

 

 

Sportovně technická komise 

 

a/ Přeregistrace 

K termínu minulého P ČKS bylo 98 (oprava překlepu) nepřeregistrovaných trenérů, 

rozhodčích a členů TP, které máme v seznamech. Přeregistrováno není ani velké 

množství předsedů nebo jiných statutárů klubů. P ČKS uložilo sekretariátu, aby obeslal 

přímo dotčené činovníky a trenéry ČKS a dále i předsedy klubů s výzvou a posledním 

upozorněním, že se musí do 31. 3. 2020 přeregistrovat, jinak jejich registrace v ČKS 

zanikne. Do té doby proběhne jejich přeregistrace ještě zdarma. 

Trenéři a činovníci byli obesláni, zatím se jich přeregistrovalo pouze 47! 

 

b/ Žádosti o registraci nového klubu 

Krasobruslařský klub Benešov, z.s. – možné IDČ 100 

Všechny náležitosti pro vstup byly splněny, poplatek uhrazen, STK přijetí 

doporučeno. 

Klub bruslení Říčany, z.s.  – možné IDČ 101 

Všechny náležitosti pro vstup byly splněny, poplatek uhrazen, STK přijetí 

doporučeno. 

 

P ČKS s přijetím obou klubů souhlasí. 

 

c/ rozpisy M ČR  

P ČKS souhlasilo per rollam s rozpisem M ČR žactva v Pardubicích.  

 

P ČKS potvrdilo per rollam, že nominační závod na MS SB a MSJ SB je zároveň i 

Mistrovstvím České republiky. Vítěz nominačního závodu je zároveň i Mistrem ČR 

v kategorii Seniorů SB pro rok 2020 a Mistrem ČR v kategorii juniorů SB pro rok 

2020. 

 

Závod Jihlavský Ježek je současně i Mistrovstvím ČR v kategoriích žactva a Přebor 

ČR v kategoriích NON ISU pro rok 2020. Jihlavský Ježek v kategoriích seniorů a 

juniorů je Pohárovou soutěží Českého poháru. 

 



                                                                P ČKS 09. 03. 2020 
 

10 

 

V návaznosti na rozhodnutí P ČKS ze dne 11. 3. 2020, kterým byly z důvodu 

epidemie koronaviru a postupu vlády ČR bez výjimky a s okamžitou platností 

zrušeny veškeré další krasobruslařské soutěže na území ČR, PČKS ruší své 

rozhodnutí ze dne 9. 3. 2020, kterým potvrdilo, že nominační závod na MS SB a 

MSJ SB je zároveň i Mistrovstvím České republiky a že vítěz nominačního závodu 

je zároveň i Mistrem ČR v kategorii Seniorů SB pro rok 2020 a Mistrem ČR v 

kategorii juniorů SB pro rok 2020. 

Protože v důsledku cit. rozhodnutí P ČKS ze dne 11. 3. 2020 došlo mj. ke zrušení 

Mistrovství ČR a Přeboru ČR v SB, rozhodlo PČKS, že pokud nebude možné toto 

mistrovství uskutečnit ani do konce této sezóny 2019/2020, nebudou pro rok 

2020 mistrovské tituly v SB uděleny. 

 

d/ Mezinárodní kalendář ISU 

P ČKS schválilo per rollam, a to na základě žádosti pořádajících klubů, zařazení 

soutěží Memoriál Pavla Romana (všechny kategorie tanců na ledě), Prague Ice 

Cup (sólové kategorie seniorů, juniorů, Advanced Novice) a Santa Claus Cup 

(všechny kategorie synchronizovaného bruslení) do mezinárodního kalendáře ISU 

(termín přihlášek byl 1. 3. 2019).  Termíny soutěží: 

MPR: 6. – 8. listopadu 2020 

PIC:  6. – 8. listopadu 2020 

SCC: 19. – 20. prosince 2020 

 

P ČKS ukládá GS, aby kontaktoval kluby FSC Olomouc a IceSkating Prague 6, aby 

zvážily posun soutěží tak, aby nebyly v jednom termínu. 

 

e/ problémy dvojích startů za kluby v ČR a jinde 

Na základě zkušeností z posledních sezón ukládá P ČKS STK, aby vyřešila 

v pravidlech ČKS zamezení startu sportovců za dvě členské federace ISU v rámci 

jedné krasobruslařské sezóny. 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Nominace činovníků 

P ČKS schvaluje změny nominací předložené za KR Renatou Schejbalovou: 

i/ M ČR žactva, Pardubice, doplnění sborů R o J. Pavlouskovou. 

 

b/ nominace na šampionáty ISU 

R. Kosina se pro nemoc omluvil z MS juniorů a zřejmě se nebude moci zúčastnit 

ani MS. Náhradníci (MS J - Mišurec a MS – Mokrá) bohužel neobdrželi dovolenou. 

GS s tímto seznámil ISU i OV.  

 

c/ nominace na semináře ISU 

P ČKS bere na vědomí změny a doplňky v původních nominacích:  

Zuzana Plesníková – seminář pro rozhodčí tanců je vyhlášen v Gdaňsku a je zde 

ve stejném termínu i navazující seminář pro sólo, proto bude na návrh KR a po 
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dohodě s GS a ekonomkou rozhodčí Plesníková přihlášena na oba semináře 

v Gdaňsku.  

DRO (Frankfurt) – E. Milčinský navrhuje nominaci Radima Kramoliše, Michaely 

Milčinské a Tomáše Svobody. P ČKS nominaci schvaluje. 

 

 

5. Různé 

 

a/ Clearance ISU pro Dmitryje Rudenka 

GS byl požádán předsedou klubu ATV Praha o možnost startu D. Rudenka, který 

se začal připravovat v Praze. Sportovec je ruské národnosti, ale momentálně 

reprezentantem Slovenska. Slovenský svaz přislíbil uvolnění. P ČKS s vyřízením 

souhlasí. 

 

b/ Sourozenci Taschlerovy – přesuny letenek MSJ a MS z důvodu koronaviru 

P ČKS souhlasí s proplacením změněných letenek na MSJ do Tallinnu (důvodem 

byl nutný rychlý odjezd z Itálie a přesun přípravy přímo do Tallinnu).  

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční v Ostravě 23. 4. 2020 od 9 hodin. 

 

Informaci zpracovali S. Židek a K. Oubrecht.      


