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Mistrovské tituly pro nejlepší týmy v synchronizovaném bruslení mířily do všech 
koutů republiky 

PARDUBICE – V neděli večer se v pardubické Enteria areně rozdalo šest mistrovských 
titulů v kategorii synchronizovaného bruslení. Nejvíce medailí si odvezl tým USK Praha. 
S prázdnou však neodjely ani týmy z Jihlavy či Brna.  

Svými krátkými programy zahájily republikový šampionát juniorské a seniorské týmy. 
V juniorské kategorii dominoval tým Harmonia z klubu USK Praha. Tento tým se před časem 
také nominoval na mistrovství světa juniorů, které bude již za necelý měsíc hostit rakouský 
Innsbruck. „Dnešní krátký program se nám povedl, bylo tam pár chybiček, ale ty ještě určitě do 
mistrovství světa vyladíme. Moc se na to těšíme. Jsme skvělý tým, který drží při sobě,“ řekla 
potěšeně kapitánka týmu Harmonia Adriana Pospíšilová.  

Tým si vedení udržel i po volné jízdě a mohl se tak radovat ze zlaté medaile. Stříbrné medaile 
nadšeně přijaly od náměstka primátora Statutárního města Pardubice pro sport Jakuba 
Rychteckého klubové kolegyně Pražanek z týmu Kometa. Bronz putoval do jihlavského klubu 
Dukla Jihlava. „Jsem rád, že sportujete, protože sport je nejlepší způsob, jak můžete trávit volný 
čas. Gratuluji jak domácím, tak všem, kteří zde předvedli opravdu krásné výkony plné energie a 
nadšení,“ ocenil výkony Rychtecký. 

Štafetu v soutěžním klání převzaly seniorky. Energické a hravé jízdy předvedly dva týmy. 
Z vítězství se před Darlings z klubu VSK Technika Brno mohl těšit tým Olympia z klubu USK 
Praha. Také Olympia se pyšní nominací na světový šampionát. Ještě však není známo, kdy se 
uskupení v mezinárodní konkurenci podaří startovat. Kanadské mistrovství bylo vlivem 
pandemické situace odloženo. „Dozvěděli jsme se to teprve před pár dny. Ještě nevíme, zda 
bude mistrovství jen přeloženo nebo dokonce zrušeno. Nijak nás to ale netrápí, makáme dál a 
užíváme si toho, že můžeme trénovat a pracovat společně na tom, abychom byli ještě lepší. 
Dnes jsme zajeli na mistrovství České republiky nové maximum, jsme z toho ohromně nadšení. 
Naše programy jsou hodně bláznivé, odráží charakter celého našeho týmu. Volnou jízdu máme 
na písničky kapely Queen, představí se tam s námi i náš Fredy,“ prozradila během šampionátu 
Štěpánka Tůmová, kapitánka týmu Olympia. 

Své volné jízdy dále předvedly žákovské týmy v kategoriích Pre-Juvenile, Juvenile, Basic Novic 
a Advanced Novice. 


