
 
 
 

 

Hodnotící zpráva Krasobruslařského klubu 
Dvůr Králové n. L.  – sezóna 2017/2018 

 
Já sama uplynulou sezónu hodnotím jako jednu nejlepších za uplynulé roky a 

mám-li tento svůj závěr Vám všem vysvětlit, tak zcela stručná odpověď zní: 
Protože máme dostatek dětí (38 členů) a ledu. Bruslíme od začátku září do března a  
máme širokou členskou základnu  bez níž žádný zdravý klub nemůže dlouhodobě 
vyvíjet činnost směřující k výchově sportovců a případných nástupců stávající 
trenérské a organizační základny klubu. Jako účastník Mistrovství ČR v kat. žactvo, 
žactvo mladší a žactvo nejmladší v Orlové (9.-11.3.21018) v pozici trenéra  jsem za 
top kluby současnosti já sama vyhodnotila krasobruslařské kluby Brna (v nejlépe 
umístěných  12ti nejmladších žačkách  má Brno  6 zástupců)  a Českých 
Budějovic.  (1., 2. a 7. místo v kat. žačky mladší). Nevím, co tyto kluby dělají 
oproti jiným srovnatelným nebo ještě větším městům (Praha, Ostrava) lépe, ale 
myslím si, že jednou z cest je nepochybně široká základna a systematický přístup 
k dětem podle jejich schopností a možností.  

 
Věřím, že většina z Vás (dětí i rodičů) již  pochopila, že krasobruslení je sice 

krásný, ale zároveň  velice  časově, fyzicky a psychicky náročný sport. K tomu, aby 
se krasobruslař nedíval ostatním jen na jejich záda  je nutno vydat ze sebe obrovské 
úsilí, překonat překážky, nebát se, věřit si a bojovat při soutěžním výkonu o každou 
setinku bodu. Trenér může svému svěřenci dát radu, nicméně ten, na kom závisí 
úspěšnost zvládnutí toho kterého prvku v tréninku i v soutěži je vždy jen jeho 
svěřenec, který musí moc a moc chtít se to či ono naučit.  Ze své praxe vím, že 
tomu tak často není. Já sama bych si do další sezóny přála, aby do klubu chodily jen 
děti, které opravdu chtějí pilně trénovat a v průběhu tréninku se zastaví jen velmi 
minimálně. Jako vzor, který odpovídá zcela mým představám (co do úsilí při 
tréninku vč. počtu odskočených skoků a zatočených piruet)  je Andrea 
Sommerová.  Popsané úsilí asi lze těžko očekávat od dětí  předškolního nebo 
ranně školního věku (1. třída), nicméně od všech ostatních bych již ráda toto úsilí 
v následující sezóně viděla. Některé děti se úsilí Andrejky již přibližují, některé se 
spíše vzdalují; každý sám asi ví, do které skupiny patří. Moje moto pro následující 
sezónu zní „Bruslení mě baví a je to na mě vidět.“   - stejně jako si já říkám 
„Trénování mě baví a je to na mě vidět“. 
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