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Vznik projektu Skate Across The Region 

 

Krasobruslařské oddíly Dukla Jihlava – mládež, z.s. a rakouský UETV St. Pölten se po několika 

předchozích setkáních na soutěžích a letních campech rozhodly společně požádat o dotovaný 

projekt, který je zaměřen na interregionální spolupráci.  

Kraj Vysočina a Dolní Rakousko si jsou velmi blízké regiony. Nalézáme zde mnoho 

historických, kulturních a ekonomických podobností, navíc mají obě krajská města  

stejnou rozlohou i počet obyvatelstva. Smyslem tohoto projektu je rozvinout mezinárodní 

interregionální komunikaci v oblasti sportu a tělovýchovy mládeže v našich sousedních 

krajích. 

Za podpory Fondu malých projektů Kraje Vysočina a Sdružení obcí Kraje Vysočina se nám 

podařilo získat dostatek informací a podkladů k úspěšné realizaci projektu, který jsme nazvali 

Skate Across The Region – Bruslíme mezi regiony. Velmi si vážíme této příležitosti a budeme 

se snažit o dlouhodobou spolupráci s naším partnerským oddílem. 

Projekt Skate Across The Region je spolufinancován z prostředků Ervropského fondu 

regionálního rozvoje. Záštitu nad projektem převzal domovský klub jihlavských 

krasobruslařek  Dukla Jihlava – mládež, z.s. 

Vedoucí projektu: Bc. Linda Haferníková 

 

Společná setkání – přípravy a realizace projektu 

 

1. Wolfs Cup 2017 – účast krasobruslařek Dukla Jihlava – mládež, z.s. v St. Pöltenu. 

 

2. Osobní setkání vedoucích zástupců oddílů v St. Pöltenu – letní soustředění UETV. 

Plánování a návrhy na společný projekt Skate Across The Region. 

(Linda Haferníková, Alfred Marbach, Lara Eisenbauer, Sabrina Kreuzer a bruslaři) 

 

3. Jihlava Trophy 2017 – závody v krasobruslení v Jihlavě - 10/2017 

Rakouský oddíl UETV přijal pozvání a následně jsme společně povečeřeli – 80 osob. 

 

4. Wolfs Cup 2018 – závody v krasobruslení v St. Pöltenu -  03/2018 

Krasobruslení a společný oběd (děti, rodiče a trenéři) na zimním stadiónu v St.Pölten. 

 

5. Camp CZ – hlavní bod projektu - společné letní soustředění v Jihlavě 08/2018 

Program: krasobruslení, divadelní nauka, tanec, fitness, společenské akce.  

 

6. Camp AT – 08/2018 – pokračování letního soustředění v rakouském St. Pöltenu 

Program: krasobruslení, balet, atletika, zumba, společenské akce. 
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Jihlava uzavřela „ledové“ partnerství 

 
KRASOBRUSLAŘKY Dukly Jihlava – mládež se mohou v přípravě těšit na další hodiny baletu pod vedením Hany Bubníkové 

(dole uprostřed). Tato oblíbená trenérka, která je tuzemskou baletní legendou, spolupracuje s klubem již pátým rokem. Foto: archiv 

oddílu 

Letní pauza končí, a krasobruslařky oddílu Dukla Jihlava – mládež opět míří na ledovou plochu. Čeká je, 
mimo jiné, dvojí soustředění. Jedno v domácím prostředí, a druhé v Rakousku, kde jim poskytne útočiště St. 

Pölten, jejich nový partner. 

„Podařilo se nám získat podporu z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika. Tento fond je projektem 

v rámci „Programu  INTERREG V-A Rakousko-Česká republika“, který je financován z  Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. Díky této podpoře jsme navázali interregionální spolupráci se sousedním krajem Dolní 

Rakousko,“ informoval předseda oddílu Oldřich Bakus. 

Partnerskou ruku podal St. Pölten, město podobné Jihlavě, a vznikl projekt „Skate Across The Region“ 

(Bruslíme mezi regiony). „Cílem je propojit vzájemnou komunikaci obou krajů v oblasti výchovy mládeže. Děti a 

trenéři načerpají při společných setkáváních cenné zkušenosti a mají příležitost hovořit cizími jazyky,“ dodala 

hlavní trenérka oddílu Věra Paulusová. 

Oba oddíly se dobře znají. Absolvovaly společné soutěže Jihlava Trophy 2017 a Wolfs Cup 2018, během 

kterých proběhly workshopy na téma vedení a výchova mládeže. Od 6. do 10. srpna proběhne v krajském městě 

Vysočiny jihlavsko-rakouské soustředění. 

„Ve volném čase, tedy mimo led, budeme objevovat kulturní a regionální tradice, a navštívíme zajímavá místa 

našeho města. V plánu jsou i zábavné akce, například taneční „flash-mob“ ve Vodním ráji, nebo průprava 

výrazového tance v Horáckém divadle, pod vedením divadelních choreografů,“ prozradila trenérka Linda 

Haferníková, manažerka oddílu krasobruslení Dukly Jihlava – mládež a vedoucí projektu. 

Závěrečnou show v divadle i na ledové ploše přijede natáčet Česká televize. „Již podruhé se letos objevíme 

v oblíbeném dětském pořadu Lvíčata,“ podotkla Haferníková. 

Po ukončení soustředění dojde k výměně pořadatelství. Jihlavanky pojedou do St. Pöltenu, kde je čeká sportovní 

centrum špičkové úrovně, včetně sportovního gymnázia, internátu a rehabilitačního centra. „Hlavně fotbalisté a 

tenisté zde mají vytvořeny vrcholové podmínky. A my jsme velice vděční, že díky podpoře našeho projektu 

můžeme v takových podmínkách trénovat,“ poděkovala Linda Haferníková. 

  

Čeká je bohatý trénink 
Uplynulá sezona byla pro krasobruslařky Dukly Jihlava – mládež mimořádně úspěšná. „Podařilo se nám naplnit 

všechny cíle. Získali jsme přední umístění na českých i zahraničních soutěžích, máme širokou členskou základnu 

a uspořádali jsme v Jihlavě velký mezinárodní závod,“ vypočítal předseda oddílu Oldřich Bakus. 

Podle jeho slov jsou kvalitní výsledky odrazem pestré přípravy, která - vyjma drilu na ledě - zahrnuje i atletiku, 

klasický balet či zumbu. „V srpnu nás čeká spousta práce, abychom na úspěchy navázali,“ dodal. 

Klub si zakládá na tom, aby se závodnice dobře prezentovaly nejen před rozhodčími, respektive diváky, ale i při 

dalších příležitostech, které k výkonnostnímu sportování patří. „Aby získaly takový rozhled, připravujeme jim 

bohatý tréninkový plán,“ uvedl Bakus. 

 

http://www.jihlavske-listy.cz/obrazky/fotogalerie/25962/1.jpg
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CAMP CZ – 1. část společného programu 

 

Realizační tým: 
 

Vedoucí projektu CZ: Linda Haferníková  (LH)  

Vedoucí projektu AT: Christian Rebernig  (CR) 

Předseda oddílu CZ: Oldřich Bakus  (OB) 

Předseda oddílu AT: Alfred Marbach  (AM) 

Starcoach:   Kateřina Kamberská  (KK) 

Hlavní trenérka CZ: Věra Paulusová  (VP) 

Hlavní trenérka AT: Sabrina Kreuzer  (SK) 

Trenérka CZ:  Vladimíra Sedinová  (VS) 

Trenérka AT:  Lara Eisenbauer  (LE) 

Choreografka HDJ: Denisa Musilová  (DM) 

Choreograf/Balet HDJ: Tomáš Rychetský (TR) 

Fitness/Tanec:  Denisa Šťastná  (DŠ) 

Asistentka:   Gabriela Suchá  (GS) 

Asistentka:   Natálie Feldmanová  (NF) 

Asistentka:   Veronika Humlerová  (VH) 

Asistentka:   Julie Štaigrová  (JŠ) 

Televizní štáb:  Elen Černá  (EC) 
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Společně na ledové ploše  
Pod vedením trenérky vrcholového krasobruslení, Mgr. Kateřiny Kamberské, jsme české a rakouské 

bruslařky rozdělili do dvou smíšených skupin. Společnou řečí při trénování i ve volných chvílích je 

angličtina a němčina. Trenérky pomáhají dětem vysvětlovat pokyny – všichni účastníci projektu 

obdrželi jako společný reklamní a vzpomínkový dárek krásné mikiny s logem a názvem projektu.  
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Coach the Coach – praxe ve vzdělávání 
Coach the Coach – mladé trenérky z řad bývalých jihlavských závodnic se učí od zkušených trenérů. 

Začínající bruslařky k nim mají blízko a vzniká tak efektivní spolupráce. Vzdělávání v rámci domácího 

klubu je ideální formou, jak si do budoucna zajistit kompetentní a loajální trenérský tým. 
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Horácké divadlo Jihlava – práce s výrazem 
Zajímavostí českého programu projektu bylo uvedení divadelní nauky, kterou si pod vedením 

zkušených choreografů Denisy Musilové a Toma Rychetského, mohly děti nacvičovat každý den přímo 

na prknech Horáckého divadla v Jihlavě. Děti si připravily závěrečnou divadelní šou, která se skládala 

z improvizací na vybraná témata a za hudebního doprovodu. Děti projevily herecký talent a velkou 

fantazii. Doufáme, že si divadelní výraz přenesou i na ledovou plochu. 
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Úspěšná světová choreografka Denisa Musilová, která se vrátila po mnohaletém působení v New 

Yorku a Tel Avivu do rodné Jihlavy, pracovala s českými a rakouskými dětmi v anglickém jazyce na 

přirozeném vystupování na jevišti a rozvíjela jejich pohybovou a výrazovou fantazii. 
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Společná procházka po Jihlavě  
Společná procházka od zimního stadiónu na koupaliště Vodní ráj vedla po cyklostezce kolem řeky 

Jihlava. Byla to výborná příležitost, jak si popovídat v cizím jazyce, děti překonaly ostych a rozmluvily 

se v anglickém jazyce. Čekalo je totiž taneční vystoupení na přeplněném koupališti! V rámci našeho 

společného úsilí jsme dětem připravili úkol: jak překonat trému. 

 

 
Příjemné odpoledne a zasloužená pizza po náročném úkolu – zatančit na ostrůvku přeplněného 

Vodního ráje v plavkách. Česko-rakouské krasobruslařky sklidily velký aplaus od diváků. 
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Hvězdou televizního pořadu Lvíčata ČTD

 

Reportérka Elen Černá přijela za jihlavskými krasobruslařkami již podruhé, natočila se svým štábem 

reportáž z ledové plochy a z divadelního představení. Myšlenka našeho česko-rakouského projektu  

se tak dostala až do veřejnoprávní televize.  

Odkaz na reportáž:  https://decko.ceskatelevize.cz/lvicata  repríza z 18/9/2018

 

https://decko.ceskatelevize.cz/lvicata
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Závěrečná šou na ledě – Camp CZ 

Rozloučení na ledové ploše - společná rozjížďka a  exibiční vystoupení před mnoha rodiči, kteří své 

děti a jejich nové kamarádky odměnili velkým potleskem. Děti mají dva dny na odpočinek a chystají 

se na pokračování společného projektu, tentokrát na rakouské půdě. 

 

 

Přátelství kraso oddílů z Kraje Vysočina a Dolní Rakousko. 
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Přátelství bez hranic – společný sport 

 
 

Rakousko-české přátelství, na ledě i na suchu. Julie z Vysočiny  a Maxima ze Dolního Rakouska  

se potkají na dalším společném sportovním pobytu, tentokrát v rakouském Sportzentrum 

Niederösterreich St. Pöltenu. 
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Slavnostní ukončení a společná večeře 

 

Pan Mgr. Milan Kastner z oddělení sportu a tělovýchovy Kraje Vysočina, hlavní trenérka oddílu Mgr. 

Věra Paulusová a fitness taneční trenérka Mgr. Denisa Šťastná udělili na slavnostní závěrečné večeři 

v salonku Pivovarské restaurace za videoprojekce certifikáty o účasti na česko-rakouském projektu. 
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CAMP AT – letní soustředění v Rakousku 

Na první krasobruslařské soustředění v cizím prostředí se děti i dospělí velmi těšili, ubytovali jsme  

se ve sportovním komplexu v blízkosti zimního stadionu, v sídle hokejové akademie Okanagan. 

Krásná příroda v kombinaci se sportovišti vybízí ke sportování a aktivnímu odpočinku. 

 

 

Děvčata z Jihlavy začínají každý den ranní rozcvičkou na břehu jezera Ratzendorfer See.
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Sportzentrum Niederösterreich je moderní nově otevřené centrum pro talentované 

sportovce a nadané studenty. Je zde sportovní gymnázium s nejrůznějšími zaměřeními na sporty. 

Studenti jsou z 16 zemí světa, studijním jazykem je angličtina. V komplexu je i internát, všechna 

sportoviště jako fotbal, tenis, rugby, basketbal, hokej, krasobruslení, balet a mnoho dalších.  
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Atletika v angličtině? Proč ne – hřiště je přímo vedle zimního stadiónu. 

  

Oblíbený společný fitness taneček „Azukita“, který se všemi dětmi nacvičila Mgr. Denisa Šťastná při 

letním soustředění v Jihlavě. 
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Zumba a legrace ve vodě  
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Společné grilování nachystali rodiče v St. Pöltenu pro  české a rakouské děti, rodiče a trenéry. 
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Společné tréninky – komunikace je hlavním tématem našeho projektu. 
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Loučení – CAMP AT 

 

Osobní rozloučení před závodní sezónou – české a rakouské děti se domlouvají a ztratily již  

veškeré jazykové zábrany a ostych. Doufejme, že na tento projekt budou dlouho vzpomínat  

a pomůže jim v dalším vzdělávání a komunikaci s blízkým zahraničím.
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Společné foto na závěr akce v Rakousku, Dukla Jihlava a UETV St. Pölten 

 

 

Předseda oddílu krasobruslení Dukla Jihlava – mládež, z.s. a legenda jihlavského hokeje Oldřich Bakus 

předal dárek jednomu z rakouských vedoucích, Christianu Rebernigovi, taktéž hokejovému hráči.  
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Jihlavská výprava – trenérky, bruslařky a rodiče 

V jihlavském klubu Dukla Jihlava – mládež, z.s. nachází oddíl krasobruslení ideální tréninkové 

podmínky. Snažíme se dětem nabídnout pestrý tréninkový plán za přijatelnou cenu. Můžeme se 

pyšnit širokou členskou základnou. Našimi členkami jsou nejen děvčata z Jihlavy, ale také z okolních 

měst a obcí Kraje Vysočina. 

Každé léto pořádáme regenerační pobyt v Krkonoších, kde se po náročné zimní sezóně věnujeme 

aktivnímu odpočinku. Poté následuje pauza a scházíme se právě na intenzívním letním soustředění, 

jež každý rok pořádáme formou příměstského tábora na Horáckém zimním stadiónu v Jihlavě.  

Díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj se nám podařilo zrealizovat dvojité letní soustředění za 

účasti partnerského oddílu Dolního Rakouska, při kterém naše svěřenkyně a trenérky mohly pracovat 

v cizím jazyce. Tato zkušenost je nám vzácná a velmi si jí vážíme. 

Budeme nadále hledat možnosti, jak rozšířit obzory dětem, trenérskému týmu i rodičům.  

 

 

Závěrečné foto jihlavské výpravy v rakouském St. Pöltenu – bruslaři, trenérky a rodiče jako nezbytný 

doprovod a dohled nad malými dětmi, které se tak cítily po celou dobu jako doma.  
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Odměna pro děti – samoobsluha na zmrzlinové poháry v centru St. Pöltenu 

 

 

Pohár jako odměna, v centru krásného historického města St. Pöltenu – samoobsluha 

na zmrzlinové variace, děti byly naprosto šťastné a zároveň už se těšily domů ke svým rodinám. 
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Rok práce na projektu – příprava, realizace, závěrečná zpráva a dál? 

 

„Vážení, 

ráda bych poděkovala Sdružení obcí Kraje Vysočina za obrovskou podporu v přípravné fázi projektu 

Skate Across The Region. Úředníci Kraje Vysočina jsou zde pro žadatele mezinárodních projektů 

ochotní a vstřícní. Děkuji za pomoc Ing. Tomáši Dvořákovi, Ing. Vejsadové a Ing. Davidové. Dále bych 

ráda poděkovala předsedovi Dukla Jihlava – mládež, z.s. panu Petrovi Koláčkovi a jednateli HC Dukla, 

s.r.o. panu Bedřichu Ščerbanovi, za podporu dívčího týmového sportu (synchronizované bruslení). 

Poděkování patří i trenérskému jihlavskému týmu, který je organizačně a flexibilně schopen 

přizpůsobit se podmínkám a požadavkům projektu, dokáže vytvořit dětem pestrý program a podpořit 

je v jejich snažení na ledové ploše.  

Věřím, že v partnerství s Dolním Rakouskem budeme nadále pokračovat a již se s vedením oddílu 

krasobruslení Dukla Jihlava – mládež, z.s. těšíme na další příležitosti.“ 

 

Bc. Linda Haferníková,  

Vedoucí projektu Skate CEE 

Manažerka oddílu krasobruslení 

Dukla Jihlava – mládež, z.s. 



Skate Across The Region – KPF 02-005 

 
25 
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Publicita projektu – Skate Across The Region 

 

1. Článek v regionálním tisku Dolní Rakousko: 

https://www.meinbezirk.at/st-poelten/c-lokales/grenzuebergreifendes-

eiskunstlaufprojekt_a2830241#gallery=null 

 

2. Článek v Jihlavských listech – Ledové partnerství s Rakouskem: 

http://www.jihlavske-listy.cz/clanek25962-jihlava-uzavrela-ledove-partnerstvi.html 

 

3. Článek v Jihlavských listech – Kraso natáčela při projektu televize: 

http://www.jihlavske-listy.cz/clanek26552-krasobruslarky-natacela-televize-tancily-na-zaplnenem-

koupalisti.html 

 

4. Reportáž v pořadu Lvíčata na ČT Déčko: 

https://decko.ceskatelevize.cz/lvicata  repríza z 18/9/2018 

 

5. Cedule na Horáckém zimním stadiónu: 

 

 

 

Fotodokumentace a video sestřih – viz CD/USB. 

https://www.meinbezirk.at/st-poelten/c-lokales/grenzuebergreifendes-eiskunstlaufprojekt_a2830241#gallery=null
https://www.meinbezirk.at/st-poelten/c-lokales/grenzuebergreifendes-eiskunstlaufprojekt_a2830241#gallery=null
https://decko.ceskatelevize.cz/lvicata
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