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Ročenka krasobruslařského oddílu TJ Stadion Brno obsahuje na šestnácti stranách souhrn všeho podstatného ze soutěžní sezóny 2013/2014. 
V publikaci je stručně charakterizován krasobruslařský oddíl a orgány TJ, uvedena soupiska sportovců i trenérského týmu, dále jsou podány 
informace o proběhlých akcích a kurzech bruslení. Publikace se rovněž věnuje výsledkům úspěšných sportovců pocházejících z našeho 
oddílu. Většina textů je doplněna fotografiemi. Ročenku uzavírají výsledky všech našich sportovců na soutěžích v sezóně 2013/2014. 

V sezóně 2013/2014 podporovali naši činnost:

Touto cestou bychom chtěli vyjádřit poděkování všem našim partnerům  za jejich finanční podporu v sezóně 2013/2014.

Děkujeme!

 O krasobruslařském oddílu

 
 Složení orgánů TJ v sezóně 2013/2014

TJ Stadion Brno je krasobruslařský oddíl s mnohaletou tradicí. Byl založen v šedesátých letech minulého století jako 
specializovaný klub, jehož hlavní činností je výcvik základů bruslení a krasobruslení, a také systematická celoroční příprava 
krasobruslařů ve výkonnostním i vrcholovém krasobruslení.

TJ Stadion Brno měla do 31.12.2013 formu  občanského sdružení, které bylo vedeno v registru občanských sdružení podle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Ke dni 1.1.2014 došlo k účinnosti „nového“ 
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., kterým se mění forma občanského sdružení na spolek, a tím i vyvolává pro naše TJ v 
příštím období povinnost provést změny legislativy vyvolané touto změnou. Od 1.1.2014 je spolek zapsán ve spolkovém 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 96. Výbor TJ je připraven veškeré změny provést ve lhůtách, 
vyplývajících ze zákona.

TJ je organizací, sdružující své členy, kteří se dohodli na činnosti v oblasti základního bruslení a krasobruslení. Organizačně je 
začleněna do České unie sportu a její činnost je koordinována Českým krasobruslařským svazem.

TJ je řízena na základě platných Stanov. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada. Výkonným orgánem je výbor TJ, kontrolním 
orgánem (revize hospodaření) revizní komise. Ve své činnosti se řídí orgány sdružení kromě Stanov TJ také Vnitřním řádem. 

adresa: Křídlovická 32, 603 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 543 331 538, +420 543 211 911
e-mail: tj@stadionbrno.cz                    
web: www.stadionbrno.cz

Výbor TJ, který je odpovědný valné hromadě za činnost sdružení TJ Stadion Brno ve všech směrech, byl zvolen dne 
4. září 2013 valnou hromadou na období čtyř let v následujícím složení:

předseda:            Mgr. Markéta Horklová (po odstoupení Mgr. M. Horklové byla na pozici předsedy kooptována 
                           Mgr. Kateřina Beránková a na valné hromadě konané 5.6.2014 odsouhlasena)
místopředseda:   Radovan Hrázský
hospodář:           Ing. Pavel Sukup
člen:                   Hana Ducháčková
člen:                   Jarmila Skotalová

Tříčlennou revizní komisi, která provádí revizi hospodaření TJ, zvolila dne 4. září 2013 valná hromada v následujícím 
složení:

vedoucí rev. komise: Pavel Hotárek
člen: Mgr. Naděžda Budíková
člen: Ing. Radek Skotal



Závodníci TJ Stadion Brno

 Trenérský tým

V rámci krasobruslařského oddílu TJ Stadion Brno bylo pro sezónu 2013/2014 evidováno sedm smluvních trenérů: 

 Mgr. Kateřina Beránková                                                 Hana Ducháčková
 Barbora Knotková                                                            Lucie Kratěnová 
 Ing. Ivan Rezek                                                                Pavla Skotalová
 Barbara Zbožínková

Na přípravě sportovců TJ Stadion Brno se podíleli i další krasobruslařští trenéři: 

Rudolf Březina                                                                  Mgr. Naděžda Budíková
Mgr. Luděk Feňo                                                               Ing. Eva Nekužová 
PaedDr. Petr Starec, Ph.D.                                                 Mgr. Gabriela Žilková Hrázská, Ph.D.

Balet, který je součástí sportovní přípravy na suchu, vedla pí Sylva Mičánková a p. Jindřich Vincour. Gymnastická příprava byla realizována 
pod vedením pí Zdenky Janákové. Výuku společenských tanců určenou tanečním párům zajišťoval p. Jozef Rosypka. Fyzioterapeutická 
cvičení zajišťovala pro sportovce z  TJ  Bc. Eva Brůžičková.

Kromě profesionálních trenérů se výcviku nejmladších dětí v kurzech bruslení věnovali mladí trenéři, většinou z řad bývalých závodníků, 
kteří získali kvalifikaci asistenta trenéra krasobruslení.

 
S oupiska závodníků TJ Stadion Brno

V soutěžní sezóně 2013/2014 bylo v krasobruslařském oddíle TJ Stadion Brno registrováno 81 závodníků všech věkových kategorií, různých 
krasobruslařských disciplín a výkonnostních úrovní.

 
 Rozdělení sportovců dle kategorií a disciplín

PŘÍPRAVKA: Bednářová Karolína, Bílková Berenika, Bláhová Anežka, Cerovská Anna, Hýžová Helena, Kalinová Kristýna, Kintrová Natálie, 
Křivánková Jarmila, Matejová Markéta, Matejová Šárka, Nováková Martina, Pinková Michaela, Procházková Adéla, Rosypková Mia, Sukupová 
Markéta, Vojtíšková Stella, Vrba Tomáš.

NOVÁČCI MLADŠÍ: Holíková Claudie, Kousalíková Karin, Putnová Andrea, Víchová Barbara, Vránková Barbora.

NOVÁČCI: Jelínková Anna, Korčiánová Kamila, Neveselá Adéla, Pěnčíková Andrea, Pěnčíková Katrin, Pilerová Veronika, Valovičová Viktorie, 
Vymazalová Valentina, Stibor Adam.



NEJMLADŠÍ ŽACTVO: 
Absolínová Julie, Bílková Klára, Doskočilová Monika, Janáková Klára, Jelínková Miluše, Kocábová Valerie, Kvíčalová Josefína, Krátká 
Sofia, Masárová Vanesa, Nechvátalová Sára, Sukupová Renáta, Tvrdoňová Anna, Volejníková Michaela, Zbožínková Melanie.
MLADŠÍ ŽACTVO: 
Bílková Gvendolína, Führlingerová Elin, Hasoňová Kateřina, Hejduková Zuzana, Kubišová Nicole, Lacková Veronika, Navrátilová 
Barbora, Navrátilová Lucie, Nentvichová Kateřina, Stiborová Lucie, Veselá Hana, Jucha Miroslav, Nentvich František, TP Jelínková Anna – 
Jucha Miroslav, TP Sukupová Renáta – Nentvich František.
ŽACTVO: 
Fritchová Petra, Hradilová Klára, Musilová Karolína, Prokešová Kateřina, Růžičková Viktorie, Zbožínková Natálie, Bohuš Martin, SD 
Kratěnová Natálie – Kotlařík Petr.
JUNIOŘI: 
Kratěnová Natálie, Veselá Dominika, Kotlařík Petr, Tomek Robert.
SENIOŘI:
Březinová Eliška, Březina Michal, Dorňák Pavel, Spiegel Ondřej (reprezentant Švédska), Gabriela Kubová (v TP s Matějem Novákem).
ADULT: Blažková Jana, Doupovcová Martina, Pospíšilová Jitka, Pospíšilová Simona, Špačková Lenka, Šunková Jana, Veselá Jana.

�Reprezentace z oddílu

Do reprezentace České republiky bylo pro soutěžní sezónu 2013/2014 zařazeno pět závodníků TJ Stadion Brno:

Březina Michal - reprezentace skup. A, senioři, sólo; 
Kubová Gabriela - reprezentace skup. B, senioři, taneční páry (v TP s Matějem Novákem);
Kotlařík Petr - reprezentace skup. C, junioři, sólo;
Březinová Eliška - kandidátka reprezentace, seniorky, sólo; 
Kratěnová Natálie - Kotlařík Petr - kandidáti reprezentace, žactvo, sportovní dvojice.

MICHAL BŘEZINA

datum a místo narození: � 30.03.1990, Brno
výška: � � � 173 cm
zájmy: � � � cyklistika, fotbal, design, trávení času s přáteli
trenér/ka:� � Viktor Petrenko
choreograf/ka:� � Pasquale Camerlengo
tréninková příprava:� 1� 8 - 22  h / týden (Hackensack/USA, Detroit/USAproMusic Short programy:� � �             

KP - In the Hal l of a Mountain King (Epica)
� � � V� J - Sherlock Holmes (soundtrack, Hans Zimmer)

GABRIELA KUBOVÁ
datum a místo narození: � 09.05.1993, Brno
výška: � � � 167 cm
zájmy: � � � tanec, filmy, hudba, snowboarding� �
trenér/ka:� � Rostislav Sinicyn, Natalia Karamyševa
choreograf/ka:� � Maxim Staviski, Evgeni Platov
tréninková příprava:� 27  h / týden (Praha, Oberstdorf/Německo)
programy:� � KP - Vive Le Swing, You Are the One For Me, Soy lo que me das
� � � VJ - Tango Medley

Michal Březina
zdroj: facebook M. Březiny

Gabriela Kubová
zdroj: facebook G. Kubové

PETR KOTLAŘÍK
datum a místo narození: � 01.11.1998, Jihlava
výška: � � � 175 cm
zájmy:� � � filmy, tenis, fotbal, golf, PC hry
trenér/ka:� � Eva Horklová, Lucie Kratěnová
choreograf/ka:� � Gabriela Žilková Hrázská
tréninková příprava:� 18 - 25  h / týden (Brno, Praha, Flims)
programy:� � KP -  Bout It, Show Me the Money (Step Up)
� � � VJ - Requiem for a Tower (Escala)

ELIŠKA BŘEZINOVÁ
datum a místo narození: � 19.02.1996�
výška: � � � 164 cm
zájmy: � � � cyklistika, plavání, hudba, tanec
trenér/ka:� � Ivan Rezek, Rudolf Březina
choreograf/ka:� � Nina Petrenko 
tréninková příprava:� 12 - 18  h / týden (Brno, Hackensack/USA)
programy:� � KP - Tango Amore (Edvin Marton) 
� � � VJ - The 13th Warrior (soundtrack - Jerry Goldsmith)

Petr Kotlařík
zdroj: E. Březinová

Eliška Březinová
zdroj: Facebook E. Březinové



NATÁLIE KRATĚNOVÁ – PETR KOTLAŘÍK
datum a místo narození: � 20.04.2000, Pardubice
výška: � � � 162 cm
zájmy: � � � běh, nákupy, poslech hudby, četba

datum a místo narození: � 01.11.1998, Jihlava
výška: � � � 175 cm
zájmy: � � � filmy, tenis, fotbal, golf, PC hry

trenér/ka: � � Eva Horklová
choreograf/ka:�  � Gabriela Žilková Hrázská
programy:� � KP - Swing
� � � VJ – Mettalica

foto: SD Kratěnová - Kotlařík

 Párové disciplíny

V sezóně 2013/2014 byli v rámci TJ Stadion Brno vedeni rovněž sportovci v párových krasobruslařských disciplínách, které mají v brněnském 
krasobruslařském oddíle dlouholetou tradici. Po delší době jsme měli opět mladou sportovní dvojici. Natálie Kratěnová a Petr Kotlařík zahájili 
společnou přípravu v roce 2012 a v sezóně 2013/2014 soutěžili v žákovské kategorii určené sportovním dvojicím. V tanečních párech 
reprezentovala TJ Stadion Brno Gabriela Kubová, která od roku 2012 tvořila pár s Matějem Novákem v rámci seniorské kategorie. Vznikly i 
další dva velmi mladé taneční páry Renáta Sukupová - František Nentvich a Anna Jelínková - Miroslav Jucha, které se předvedly na soutěžích v 
kategorii mladší žactvo určené tanečním párům.

Taneční pár Renáta Sukupová – 
František Nentvich

Taneční pár 
Anna Jelínková – Miroslav Jucha

�
 Ohlédnutí za sportovními výsledky našich závodníků

Pro závodníky krasobruslařského oddílu TJ Stadion Brno skončila soutěžní sezóna 2013/2014 a je tak na místě zrekapitulovat a připomenout 
dosažené sportovní výsledky. 

O největší úspěchy z hlediska reprezentace TJ Stadion Brno se v soutěžní sezóně 2013/2014  postarali především naši seniorští závodníci, 
Eliška Březinová a Michal Březina. Opomenout však nelze ani mladé krasobruslařské naděje, které, jak pevně věříme, časem rovněž dospějí 
k důstojné reprezentaci  nejen na vrcholném domácím poli, ale především na poli mezinárodním.

Michal Březina vybojoval na MČR 2014 stříbrnou medaili, a to v souboji kromě jiných i se svým konkurentem Tomášem Vernerem. 
Zúčastnil se rovněž prestižních soutěží v sérii Grand Prix, a to Kanadské brusle 2013 v St. John a Trophee Eric Bompard 2013 v Paříži. Na 
první zmíněné soutěži obsadil čtvrté místo, na druhé páté. 

Vrcholy Březinovy sezóny byly směrovány k evropskému a světovému šampionátu, a zejména pak k ZOH 2014 v Soči. Na mistrovství 
Evropy v Budapešti útočil na medailové pozice, přičemž do volných jízd nastupoval z páté příčky a útok na medaili byl 
velmi reálný. Nakonec ho však od bronzu v celkovém hodnocení dělilo 26 setin bodu.
  
Do olympijské soutěže vstoupil Michal Březina dvanáctým místem po krátkém programu. Za program, v němž 
předvedl "ukázkového" trojitého Axela, ale bohužel i chybu při výjezdu ze čtverného Salchowa či snížený počet 
otáček u druhého skoku kombinace, získal 81,95 bodu. Bodový rozdíl mezi třetím a dvanáctým místem nebyl 
nikterak nepřekonatelný, pouhých šest bodů. Březina, v případě předvedení čisté volné jízdy, měl stále šance bojovat 
o přední příčky. Bohužel ve volné jízdě se chyb i přes velmi dobrý výkon potvrzený dvěma úspěšně provedenými 
čtvernými skoky nevyvaroval. Zamrzel ho především první nepovedený trojitý Axel. Na ZOH 2014 v Soči tak 
obsadil Michal Březina celkové desáté místo a bezesporu se jednalo o velmi solidní výsledek!

Na mistrovství světa v japonské Saitamě provázely Michala Březinu bohužel zdravotní problémy. Do soutěže 
nastoupil, avšak krátký program se mu nevyvedl a jen těsně se dostal mezi 24 postupujících pro volné jízdy. Nakonec však Březina kvůli 
zranění do volných jízd nenastoupil a ze soutěže odstoupil.

Michal Březina; 
zdroj: Facebook M. Březiny



Eliška Březinová
zdroj: Facebook E. Březinové

Eliška Březinová nezačala svou loňskou sezónu 2013/2014 příliš zdařile. Na letních reprezentačních prověrkách nepředvedla odpovídající 
výkon, který by ji zařadil mezi reprezentanty ČR, nicméně nevzdala se a velmi intenzivně na sobě pracovala. Výsledkem byl zisk cenného 
zlata na MČR pro rok 2014, které se konalo na konci roku 2013 v Bratislavě v rámci společného česko-slovensko-polsko-maďarského 
mistrovství. Díky tomuto výsledku si Březinová zajistila nominaci na lednové ME, které se konalo v Budapešti.

Na evropském šampionátu zanechala Březinová svým výkonem v obou programech velmi dobrý dojem a stala se 
tak pro rok 2014 patnáctou nejlepší ženou evropského krasobruslení. Oproti třicáté příčce na ME v loňském roce se 
jednalo o výrazný posun. Ze strany Českého krasobruslařského svazu si tak Březinová vysloužila i nominaci na 
světový šampionát, který se konal v březnu v japonské Saitamě. 

Díky osobnímu rekordu 49,34 bodu v krátkém programu na MS uzavírala Březinová postupovou čtyřiadvacítku, 
což znamenalo postup do finálových volných jízd. Od roku 1998 se jednalo o první z českých krasobruslařek s 
postupem do finále na MS. Také ve volných jízdách podala Březinová výborný výkon, což znamenalo dokonce 
posun o šest příček vpřed. Březinová se tak mohla radovat z 18. příčky, což je pro české barvy vynikající výsledek.

Gabriela Kubová tvořila v sezóně 2013/2014 taneční pár s Matějem Novákem a jejich hlavním cílem byla nominace na ZOH 2014 v Soči. 
Nominačním závodem byla na začátku sezóny mezinárodní soutěž Nebelhorn Trophy 2013 v Oberstdorfu. Kubová s Novákem obsadili 
16.místo, které jim bohužel účast na ZOH nezajistilo.

V průběhu sezóny se však taneční pár potýkal s vážnými zdravotními problémy, které jim znemožnily účast na 
MČR 2014 a případně i na ME 2014 v Budapešti. Po zlepšení zdravotního stavu partnera se zúčastnil pár 
mezinárodní soutěže Bavarian Open 2014 v Oberstdorfu, kde obsadil 4. místo. Český krasobruslařský svaz 
nominoval pár na březnové mistrovství světa v Saitamě, kde Kubová s Novákem skončili po krátkém tanci 
sedmadvacátí a postup do finálové dvacítky pro volné tance jim unikl.

Petr Kotlařík zaznamenal v sezóně 2013/2014 medailové úspěchy jak na soutěžích Českého poháru v juniorské 
kategorii, tak i na mezinárodních soutěžích (v kategorii Advanced Novices). Na soutěži Ice Challenge 2013 v rakouském Grazu vybojoval 
stříbro, na soutěži New Year´s Cup 2014 v Bratislavě bronz.

Na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže 2014 získal Kotlařík pro Jihomoravský kraj stříbrnou medaili v 
kategorii žáků, neboť věkem ještě odpovídal žákovské kategorii. Vrcholem sezóny bylo pro Kotlaříka MČR 
juniorských kategorií pro rok 2014, které se uskutečnilo v Třinci ve dnech 7.-9.2.2014. V nabitém startovním poli 
obsadil Petr Kotlařík celkově čtvrtou příčku.

Medailové úspěchy Natálie Kratěnové měly často bronzový lesk. Vybojovala dvakrát bronz na soutěžích Českého 
poháru, a to na Velké ceně Hradce Králové 2013 a na Velké ceně USK Praha 2013, dále bronz na mezinárodní soutěži 
Tirnavia Edea Cup (ve věkové kategorii Advanced Novices).

Na MČR 2014 v Třinci určeném juniorským kategoriím doplatila bohužel Kratěnová na nevydařený krátký program, 
po kterém figurovala na 14. místě. Šestá nejlepší volná jízda ji následně pomohla k celkovému umístění na 10. příčce. 
V rámci žebříčku Českého poháru 2013/2014 juniorek obsadila Natálie Kratěnová 3. místo.

Závodníci žákovských kategorií
V žákovských kategoriích úspěšně reprezentovalo náš oddíl rovněž několik závodníků, kteří získali na soutěžích 
Českého poháru v sezóně 2013/2014 cenné medaile. Zasloužili se o ně žákovská sportovní dvojice Natálie Kratěnová - 
Petr Kotlařík, žák Martin Bohuš a mladší žačka Nicole Kubišová.

Sportovní dvojice Kratěnová - Kotlařík přivezla rovněž zlaté medaile z MČR 2014, které se pro žákovské sportovní 
dvojice konalo v rámci společného mistrovství v Bratislavě. Dále slavila dvojice úspěch i na mezinárodním poli a na soutěži Ice Challenge 
2013 v Grazu zvítězila.

Gabriela Kubová a Matěj Novák
zdroj: archív G. Kubové

Petr Kotlařík

Natálie Kratěnová 
zdroj: archív L. Kratěnové

Dvě medaile vybojovaly na MČR 2014 v tancích na ledě mladšího žactva, které proběhlo 7.-9.2.2014 v 
Třinci, nově vzniklé taneční páry TJ Stadion Brno. Taneční pár Anna Jelínková - Miroslav Jucha 
vybojoval stříbrnou medaili, pár Renáta Sukupová - František Nentvich medaili s leskem bronzu.

MČR 2014 sólových žákovských kategorií proběhlo v termínu 8.-9.3.2014 v Mladé Boleslavi a z našeho 
oddílu se zúčastnilo deset závodníků. Největšího úspěchu dosáhla v mladších žačkách Nicole Kubišová, 
která vybojovala bronzovou medaili. Souboj v kategorii mladších žaček měla Kubišová rozehraný velmi 
nadějně, po krátkém programu figurovala na druhém místě. Útok na nejcennější medaili však nevyšel a 
volnou jízdou Kubišová o jednu příčku klesla. Martin Bohuš obsadil 4. příčku a získal tak pomyslnou 
„bramborovou“ medaili. 

Opomenout nelze ani velký úspěch Nicole Kubišové na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže 2014 v kategorii 
mladších žaček. Pro Jihomoravský kraj vybojovala cennou medaili v barvě stříbra, přičemž po krátkém programu byla 
dokonce na první pozici, avšak chyba ve volné jízdě ji stála zlato.

výsledků na MČR 2014 v tancích na ledě 
ml. žactva – 2. místo TP Jelínková – Jucha, 
3. místo TP Sukupová – Nentvich
zdroj: archív M. Sukupové

Nicole Kubišová



Adam Stibor
zdroj: archív TJ

Kategorie „Adult“ na soutěži Memoriál St. Suka 2014 
zdroj: archív J. Veselé

Z nejmladších krasobruslařských nadějí udělal našemu oddílu velkou radost Adam Stibor, který zvítězil v rámci 
celkového žebříčku poháru ČKS – A pro sezónu 2013/2014 v kategorii nováčci – chlapci. Stibor zvítězil také v 
kategorii Chicks na dvou mezinárodních soutěžích, Ringhoffer Cup 2014 v Praze a Hellmut Seibt Memorial 2014 ve 
Vídni. Úspěchem byly rovněž dvě čtvrtá místa Barbory Vránkové v kategorii Chicks na mezinárodní soutěži Hellmut 
Seibt Memorial 2014 ve Vídni a na soutěži 25th Sportland Trophy v Budapešti. Cenným výsledkem byla rovněž 
bronzová medaile v kategorii Chicks mezi dívkami na soutěži Ringhoffer Cup 2014 v Praze, o kterou se postarala 
Markéta Sukupová. 

Sportovci TJ vybojovali na soutěžích celkem 63 medailí!
V rámci bilancování soutěžní sezóny 2013/2014 vybojovali závodníci TJ Stadion Brno na 
soutěžích Poháru ČKS, Českého poháru, mistrovství ČR a prestižních mezinárodních soutěžích 
celkem 63 medailí. Z tohoto počtu bylo 20 medailí zlatých, 24 stříbrných a 19 bronzových.

V oddíle se během sezóny 2013/2014 poměrně výrazně navýšil počet zájemců o tzv. Adult 
skating (krasobruslení dospělých) a někteří z nich se rozhodli i pro soutěžení. Jedna ze soutěží 
určených pro kategorii Adult proběhla v rámci Memoriálu St. Suka rovněž v našem oddíle a barvy TJ Stadion Brno hájilo pět z celkem 
jedenácti zúčastněných závodnic. Tréninky „adultů“ probíhaly v rámci kurzů pro dospělé, ale zájemci měli možnost i individuálních lekcí s 
vlastním trenérem.

�
 Adult

 Rozhodčí a technický sbor

Ing. arch. Renata Semerádová, Mgr. Markéta Horklová, Barbora Knotková, Pavla Skotalová

 Kurzy bruslení pro děti a dospělé

Každoročně pořádané kurzy základů bruslení a pohybové výchovy pro děti přivedly v sezóně 2013/2014 na led 
celkem 233 dětí. Podzimní kurz proběhl v období od 10.9.2013 do 21.12.2013 a zúčastnilo se 68 dětí. Jarního 
kurzu, který proběhl v období od 7.1.2014 do 24.4.2014, se zúčastnilo 165 dětí.

Oba kurzy bruslení pro děti probíhaly 2x týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek. Pro výcvik na ledové ploše byly určeny 
lekce ve dvou časových variantách (16.15-17.00, 17.00-17.45) a zájemcům bylo umožněno si dle svých 
časových možností vybrat. Součástí kurzu byla i pohybová výchova v tělocvičně, která probíhala 1x týdně, a to v 
úterý po výcviku na ledové ploše. Kurz bruslení byl tradičně zakončen karnevalem na ledě v maskách. 

Velmi oblíbeným je již po několik let kromě tradičního kurzu bruslení pro děti také kurz bruslení pro dospělé. Kurz 
bruslení pro dospělé probíhal v sezóně 2013/2014 jak v podzimním, tak v jarním období. Na ledové ploše probíhal 
výcvik 1-3x týdně vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Součástí kurzu byla rovněž pohybová výchova v tělocvičně, 
která probíhala 1x týdně, a to v úterý po výcviku na ledové ploše. Podzimního kurzu bruslení pro dospělé se 
zúčastnilo 56 zájemců, jarního kurzu 70 zájemců.

Karneval na ledě; zdroj: archív TJ

Karneval na ledě; zdroj: archív TJ

 
 Sportovní akce pořádané TJ Stadion Brno

Krasobruslařský oddíl TJ Stadion Brno v sezóně 2013/2014 uspořádal následující soutěže a testy výkonnosti:
  
23.-24.11.2013       VELKÁ CENA BRNA 2013 - XV. ročník
20.12.2013       VÁNOČNÍ ZÁVOD
15.03.2014       MEMORIAL STANISLAVA SUKA 2014
05.04.2014       TESTY  VÝKONNOSTI

Velká cena Brna 2013
TJ Stadion Brno uspořádala ve dnech 23.-24.11.2013 závod v rámci Českého poháru Velká cena Brna 2013. Soutěžilo se v kategoriích od 
nejmladšího žactva až po seniorskou kategorii. Největší úspěch zaznamenala z našich závodníků Eliška Březinová, která získala v 
seniorkách zlatou medaili. Ze zlata se mohl těšit v žákovské kategorii rovněž Martin Bohuš. Celkem se Velké ceny Brna zúčastnilo dvacet 
závodníků TJ Stadion Brno. 

Memoriál Stanislava Suka 2014
V sobotu 15. března 2014 uspořádala TJ Stadion Brno závod Memoriál zasloužilého trenéra Stanislava Suka. Soutěž se konala v rámci poháru 
ČKS v kategoriích nováčci mladší - dívky, nováčci - dívky a chlapci, nejmladší žačky - A,B, mladší žačky A, B a Adult. Zároveň proběhla 
soutěž Memoriálek určená pro kategorii přípravka. Z naší TJ se zúčastnilo 32 závodníků a sedm z nich získalo ve svých kategoriích medailová 
umístění. Zlato vybojovala v mladších žačkách Nicole Kubišová a v ml. nováčcích Barbora Vránková. Za TJ startovalo i 5 závodníků v 
kategorii Adult.



 Prezentace oddílu na akcích

Velikonoce na ledě 2014
TJ Stadion Brno se spolupodílela na organizaci již tradiční akce Velikonoce na ledě. Jedenáctý ročník benefičního setkání proběhl v pondělí 14. 
dubna 2014 v brněnské krasobruslařské hale na ul. Křídlovická. Největšími hvězdami byli bezesporu olympionici Michal Březina a Ondřej 
Hotárek. Hotárek rovněž začínal v brněnském oddíle, i když v současnosti reprezentuje barvy Itálie ve sportovních dvojicích. Své 
krasobruslařské umění předvedla i Eliška Březinová, závodníci TJ Stadion Brno a tým synchronizovaného bruslení. Akci moderovala Barbora 
Černošková známá jako sportovní moderátorka České televize. Významným hostem byla i dětmi oblíbená zpěvačka Dáda Patrasová. Příjemné 
předvelikonoční setkání na ledě bylo ukončeno karnevalem v maskách.

Společné vystoupení závodníků 
TJ - zdroj: T. Kolaříková

Michal Březina se svými 
fanoušky - zdroj: T. Kolaříková

Významným hostem akce byla Dáda Patrasová
zdroj: ČT Brno

Ondřej Hotárek při svém exhibičním 
vystoupení; zdroj: T. Kolaříková

Prezentace krasobruslení na BVV v rámci veletrhu Sportlife 2013
V sobotu 9. listopadu 2013 se předvedli sportovci TJ Stadion Brno s připravenou prezentací krasobruslení na pódiu 
pavilónu BVV v rámci doprovodného programu sportovního veletrhu Sportlife 2013.

Pár slov o našem oddílu

TJ Stadion Brno zajišťovala po celou sezónu 2013/2014 provoz vlastního sportovního zařízení – krasobruslařské haly. Součástí sportovního 
zařízení byla ledová plocha, tělocvična se zrcadly, posilovna, rehabilitační místnost, klubovna, šatny, kanceláře. TJ Stadion Brno poskytovalo 
rovněž prostory k provozování sportovního obchůdku a kavárny s výhledem na ledovou plochu.

Tělocvična se zrcadly 
a baletní tyčí - zdroj: P. Sukup

Vybavená posilovna
zdroj: P. Sukup

Klubovna TJ
zdroj: P. Sukup

Rehabilitační místnost
 zdroj: P. Sukup

Stroj na úpravu ledové plochy
zdroj: G. Žilková

Správce haly
Radovan Hrázský

Sekretariát TJ
Pavla Skotalová (zástup za MD)

správce haly - zdroj: G. Žilková zdroj - P. Skotalová

Rolbaři
Jan Buchta Lubomír Otruba Jiří Sladký Robert Starý

rolbaři haly - zdroj: G. Žilková 

 Zajímavosti

Podpora našich reprezentantů na ME 2014 v Budapešti
Početná výprava mladých krasobruslařů a jejich doprovodů podpořila reprezentanty z TJ Stadion Brno, Michala 
Březinu a Elišku Březinovou, na lednovém evropském šampionátu v Budapešti. V hledišti tak bylo během soutěží 
vidět mnoho českých vlajek a slyšet hlasitou podpora. Pro všechny mladé krasobruslaře byla účast na akci takto 
velkého významu velmi motivující a inspirativní. 

Významné události a jubilea členů TJ Stadion Brno
Významné životní jubileum (80 let) oslavila 8. května 2014  paní Ing. arch. Renata Semerádová, dlouholetá členka 
TJ Stadion Brno a stále aktivní rozhodčí sólových kategorií a kategorií synchronizovaného bruslení.

Do svazku manželského vstoupil  14. června 2014 p. Otto Dlabola, bývalý úspěšný reprezentant ve sportovních 
dvojicích a člen TJ Stadion Brno. 

Fanoušci TJ na ME 2014 v Budapešti

Smutné zprávy
Ve věku 75 let zemřel 26. února 2014 Ing. Jiří Novák, dlouholetý člen a bývalý předseda TJ Stadion Brno.

Začali jsme aktivně komunikovat
Obnovili jsme provoz webových stránek www.stadionbrno.cz a pravidelně je aktualizujeme. Rovněž jsme zahájili 
komunikaci s veřejností prostřednictvím sociální sítě Facebook.

Fanoušci TJ na ME 2014 v Budapešti


