
FINÁLE 
PROJEKTU
BRUSLIČKA

17. - 18. 3. 2023
Cheb

   VIP HOST
    OTTO DLABOLA

je bývalý český krasobruslař, závodící ve 
sportovních dvojicích nejdříve v páru s Veronikou 

Joukalovou, od roku 1997 potom s Kateřinou 
Beránkovou.

S Beránkovou startoval na ZOH 1998 a 2002, kde se 
umístili na patnáctém, resp. osmém místě. 

Pravidelně závodil na evropských a světových 
šampionátech, nejlepšího výsledku dosáhli s 

Beránkovou na ME 2002 a 2004, kdy skončili pátí.

"Děkujeme všem 
sponzorům,

fanouškům a 
příznivcům 

krasobruslení"
"Ale hlavně je to výborný trenér a báječný

 člověk. Spravedlivý,  vtipný, skromný a
se srdcem na dlani. Bylo nám velikou ctí

s ním na ledě trénovat a je nám velikou ctí
tohohle člověka osobně znát. "

chebské krasobruslařky



VÁM PŘEJE KRÁSNÝ 
KRASOBRUSLAŘSKÝ 

VEČER 

SPORTOVNÍ KRASOBRUSLAŘSKÝ 
KLUB CHEB

PROGRAM

PROJEKT BRUSLIČKA
PROJEKT 

ŠKORNIČKOVÁ 
SPORT

Oba projekty spojuje láska ke sportu a 
snaha změnit prostředí českého 

krasobruslení, a to v mnoha směrech. 
Jedním z nich je dát příležitost věnovat se 
tomuto krásnému sportu všem věkovým a 

výkonnostním kategoriím. 
Smysl své činnosti nevidíme jen v počtu 
vychovaných vrcholových krasobruslařů, 

ale v hodnotách, které sport lidem obecně 
přináší a činí je lépe připravené na život.

Chceme podporovat děti a trenéry 
vstřícným přístupem a respektem k jejich 
práci. Dávat jim určitou naději a vizi, že to 

vše má smysl. 
Chceme si vážit rodičů, kteří jsou ochotni 

krasobruslení dětí financovat. Toto vše 
zaslouží nemalý obdiv a v tuto chvíli 

alespoň morální podporu.
Monika Škorničková & Michaela Koblasová

18,00 - 18,15              Zahájení
(vystoupení krasobruslařek ,přivítání  
moderátorem, představení rozhodčích, 
sponzorů, hostů)

18,15 - 18,25       Taneční skupina 
                                  ONE CREW

18,25 - 18,40    Představení kategorií
                          Vyhlášení 3 nejlepších
(kategorie Z1 - Z5, Nováčci ml. B,C)

18,40 - 18,50          Sólový zpěv
                            LENKA  GAIEROVÁ

18,50 - 19,05     Představení kategorií
                           Vyhlášení 3 nejlepších 
(kategorie Nováčci st. B,C  Nováčci chlapci, 
Žačky nejml. B,C, Žáci nejml.B)

19,05 - 19,15       Vystoupení ZUŠ Cheb
                               Taneční skupina 
                                     p. Havlíčkové     

19,15 - 19,25        Představení kategorií
                            Vyhlášení 3 nejlepších
(kategorie Žačky ml. B,C, Žáci ml. B,
  Žačky B,C, Žáci B)

19,25 - 19,35            Taneční skupina
                                     ONE CREW 

19,35 - 19,45      Představení kategorií
                           Vyhlášení 3 nejlepších
 ( kategorie Juniorky B,C. Junioři B, Tance)

19,45 - 19,55        Vystoupení ZUŠ Cheb
                                Taneční skupina
                                   p. Havlíčkové

19,55 - 20,05              VIP hosté 
                              OTTO DLABOLA
                    Mgr. MONIKA ŠKORNIČKOVÁ
                   JUDr. MICHAELA KOBLASOVÁ

20,05 - 20,15             Sólový zpěv
                              LENKA  GAIEROVÁ
                   


