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Nejmladší naděje českého krasobruslení míří na mistrovství České republiky  

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – Vůbec poprvé se v lázeňském městě bude konat krasobruslařská 
soutěž. Na organizátory a závodníky čeká premiéra přímo v podobě republikového šampionátu 
v žákovských kategoriích.  

Mistrovství České republiky žactva, mladšího žactva a nejmladšího žactva přivítá více než 110 
závodnic a závodníků, kteří se kvalifikovali na základě celoročního bodování v rámci Českého 
poháru Českého krasobruslařského svazu. „Jsme moc rádi, že nás krasobruslařský svaz 
pořadatelstvím pověřil. Je to pro nás čest a velká zodpovědnost jak vůči závodníkům, tak 
trenérům a rodičům. Přáli bychom si, aby se všem u nás v Mariánských Lázních líbilo. Pro nás 
osobně je to přirozené pokračování krasobruslařské cesty, protože jsme tady vychovali 
nejednoho mistra republiky, účastníky evropských i světových šampionátů,“ s radostí přiznala 
Monika Škorničková, ředitelka závodu.   

V sobotu se na ledě představí všechny žákovské kategorie. Na nejmladší žáky, žákyně a 
mladší žáky čeká volná jízda, na ostatní žákovské kategorie krátké programy. První medaile 
budou rozdány už tentýž den odpoledne. „Žákovské mistrovství České republiky by mělo být 
takovým podhoubím pro české krasobruslení. Potřebujeme nástupce, kteří by se měli z těchto 
kategorií vyvinout. Objem talentovaných sportovců a schopnost dostat se na vrchol tu je. 
Žákovští krasobruslaři jsou na dobré úrovni a mají velice dobré předpoklady,“ dodala 
Škorničková.  

Své želízko v ohni zde bude mít pořádající klub SKK Mariánské Lázně v kategorii žaček. 
„Všichni, kteří na mistrovsví dorazí, si už teď zaslouží můj obdiv. Všichni víme, že během 
pandemické nebyla dostatečná motivace a vyhlídka toho, že lze tréninky a veškerou dřinu 
zúročit v podobě závodu. Všechny moc obdivuji za to, že vydrželi. Bylo to síto pro všechny a dle 
mého názoru obstáli skutečně jen ti, kteří krasobruslení milují a dokáží mu dát všechno,“ 
uzavřela Monika Škorničková.  

Po vrcholu sezony se již všichni nadějní krasobruslaři budou pilně připravovat na tu 
nadcházející. Ta začne již v září. Český krasobruslařský svaz bude na přelomu srpna a září 
hostit jednu ze zastávek Junior Grand Prix v ostravské Ostravar areně od 31. srpna do 3. září.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


