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Bruslíme na moderním 
zimním stadionu v Praze

ICERINK
ulice Přetlucká 3422/23
Praha 10 Strašnice



Zimní stadion ICERINK byl vyhlášen 
STAVBOU ROKU za rok 2018.www.brusleme.cz



Program bruslení pro 
školy a školky ve školním 
roce 2021/2022

Od ledna 2018 do června 2021
se našeho programu zúčastnilo 
přes 80 školek a škol a přes 2000 dětí.



• Mateřské školy
• Základní školy
• Střední školy 

a gymnázia

Pro koho je určeno

15 navazujících lekcí 
(lze upravit podle 
požadavků škol)

1 lekce je v rozsahu 
55 minut (1x týdně)

Autoři: 
Tomáš Verner
a Martin Holý

Co obsahuje?

• Budování kladného 
vztahu ke sportu

• Podpora obratnosti, 
koordinace, 
rovnováhy, orientace 
v prostoru u dětí

• Výuka pohybu na 
ledě a bruslení

Co je cílem?

Popis programu

www.brusleme.cz



Kdy program probíhá

www.brusleme.cz

září 2021 — leden 2022 únor 2022 — červen 2022

I. vlna II. vlna

prostor pro rezervace 
pondělí až pátek 9.00 — 13.00 hodin

Škola či školka si může 
zvolit, kdy mají lekce 

probíhat

nebo

1 vyučovací lekce (55 min.) týdně
v čase rezervovaném danou školou

Rezervujte si termíny pro vaše třídy 
včas! Rezervace právě probíhají.



Metodická řada lekcí

1 — Chůze na ledě, bezpečný pád a vstávání z ledu

2 — Chůze po ledě, větší zapojování kolen, krátký skluz na 
dvou nohách

3 — Krátký skluz v pozici čápa (bruslařský termín) citrónky, 
buřtíky apod.

4 — Jízda a balancování v podřepu a úplně ve dřepu 
(vozíček)

5 — Malé poskoky na ledě na dvou nohách, přeskoky přes 
chrániče/malé překážky, nebo čáry na ledě

6 — Vlnovky a slalom na dvou nohách, zkoušet i na jedné 
noze, obloučky na dvou s nalehnutím na vnitřní nohu

8 — Vše ze 3. lekce, ale pozadu

9 — Vše ze 4. lekce, ale pozadu

10 — Vše ze 6. lekce, ale pozadu

11 — Nácvik škrábání ledu u mantinelu a trénink brzdy 
v T postavení

12 — Nácvik přešlapování na malém kroužku, bez překřížení 
nohou

13 — Vše z 12. lekce, ale pozadu plus přechod z jízdy vzad 
do jízdy vpřed

7 — Vozíček, citrónky, balanc na jedné noze

14 — Citrónky s výskokem, přeskoky z nohy na nohu

15 — Dítě by mělo zvládat bruslení ve všech směrech 
a maximálně si jej užívat

www.brusleme.cz



Tým

www.brusleme.cz

Martin Holý

• Mistr světa do 20 let v 
ledním hokeji

• 10 let trenér mládeže 
HC Sparta Praha

• Předseda spolku

Tomáš Verner

• 2008 Mistr Evropy
v krasobruslení

• Krasobruslařský trenér
• Zakladatel Akademie Tomáše 

Vernera
• Spoluzakladatel spolku

Autoři metodiky a instruktoři

Tadeáš Pejchal

• Aktivní hráč ledního hokeje
• Trenér hokejových a 

bruslařských dovedností
• Organizátor lekcí pro školu 

bruslení

Hlavní instruktor



• Žáci jsou rozděleni 
do skupin dle svých 
dovedností

• Každá skupina má 
svého školeného 
instruktora

• Instruktoři kromě 
výuky pomáhají 
s přezouváním a 
oblékáním dětí

Instruktoři

• Vlastní helmy 
(in-line, lyžařské, 
hokej, apod.) 

• Brusle možno 
zapůjčit (počet 
omezen)

Vybavení

• Minimální počet dětí 
v kurzu je 15, přičemž 
cena za 1 dítě 
činí 140,-Kč

• Pokud bude v kurzu 
přihlášených dětí 
méně, (což 
samozřejmě lze) cena 
za 1 kurz bude 2 100,-
Kč a částku si vydělíte 
počtem dětí

Cena

Organizace

www.brusleme.cz



Děkujeme za pozornost
a těšíme se na viděnou!

Máte dotaz? Chcete se přihlásit 
a udělat si včasnou rezervaci?

Martin Holý
martin.holy@brusleme.cz
+420 608 001 703


