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INFORMACE PŘEDSEDY SVAZU O PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH V RÁMCI 

JUBILEA – 100. VÝROČÍ ČKS V RÁMCI ISU (MEZINÁRODNÍ BRUSLAŘSKÉ UNIE) 

V letošním roce náš svaz slaví jubilejní 100. výročí přistoupení ČKS k ISU (Mezinárodní 

bruslařské unii). Proto se náš svaz rozhodl oslavit toto krásné a zcela nevšední jubileum 

akcemi, které by mohly nejen ukázat na dosavadní přínos ČKS světovému krasobruslení, ale 

rovněž na tvořící se budoucnost českého krasobruslení do dalšího století po částečné výměně 

generací sportovců. 

Půjde především o níže uvedené akce: 

1) Velká mezinárodní Gala exhibice „Made in Czech“ – sobota 6. 5. 2023 od 15,00 do 

17,00 hodin v OSTRAVAR ARÉNĚ za účasti významných zahraničních hostů a našich 

nejlepších reprezentantů. V nejbližší době bude zveřejněn plakát a dány do prodeje 

lístky mj. i v systému Ticketportal, průběžné informace poběží i na sociálních sítích. 

Součástí bude i oficiální rozloučení našeho dlouholetého reprezentanta Michala Březiny 

se závodní kariérou. Moderátory budou Petr Vichnar (sportovní komentátor ČT, který 

mnoho let komentoval přenosy krasobruslení) a přímo na ledě s mikrofonem mu bude 

sekundovat Ondřej Hotárek.  

 

2) Slavnostní Gala večer k oslavě velkého jubilea – 100. výročí ČKS v rámci ISU 

(sobota 6. 5. 2023 od 18,30 do 20,00 hodin ve velkém kongresovém sále Clarion 

Congress Hotelu). V této slavnostní části večera se bude snoubit velká historie 

s nadějnou budoucností našeho sportu. Moderování a vedení diskusí s významnými 

hosty se ujme Petr Vichnar. Kulturní program příjemně překvapí všechny přítomné a 

zapadne určitě do celého pojetí večera. Hostující velmi oblíbený nejen zpěvák, ale i 

herec, se na naši akci již dnes těší. 

V rámci večera bude snaha představit logo mistrovství světa 2026 v Praze a některé 

detaily ze zahájené přípravy. 

Po malé přestávce vyplněné rautem bude večer pokračovat částí, kde si budete moci 

užít tance, zpěvu, no zkrátka zábavy. Určitě dobrou náladu plně podpoří skupina 

EREMY z Brna. 

 

3) Valná hromada ČKS – sobota 6. května 2023 od 10,00 hodin v Clarion Congress 

Hotelu. Zástupcům klubů chceme před nebo po jednání umožnit shlédnout část tréninků 

našich sportovců v rámci výcvikového tábora. Budou srdečně zváni (i se svým 

doprovodem) na výše uvedenou Gala exhibici a samozřejmě i na slavnostní Gala večer. 

 

Pozvánky na všechny plánované akce obdrží kluby, sportovci, trenéři a hosté 

v nezbytném předstihu. 

 

REZERVUJTE SI PROTO I VY VŠICHNI ČAS NA TYTO AKCE.    

 
Ing. Stanislav Židek 

předseda ČKS        


