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Deset let od stavby Home Credit Areny
změnilo část Liberce k nepoznání06
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V areálu Sport Parku 
vzniklo nové tréninkové 

fotbalové hřiště na místě nevy-
užívaného horního parkoviště. 
Sloužit bude především mlá-
dežnickým fotbalovým týmům 
FC Slovan Liberec, ale i dalším 
sportujícím oddílům.

Návštěvníci haly míčových 
sportů mohou nově platit pro-

střednictvím bezkontaktního pla-
tebního terminálu. Pro rezervaci 
sportovišť nebo zjištění jejich ob-
sazenosti lze využít samoobslužného 
dotykového monitoru. Jde o další 
rozšíření nabídky služeb.

Nová webová prezentace Hotelu 
ARENA*** nahradí původní stránky 

v polovině března. Moderní web v ak-
tuálním designu přinese návštěvníkům 
rychlou a snadnou orientaci. Hotel je 
součástí areálu Sport Parku Liberec. Více 
na www.hotelarena.cz.

1 2

Na svatého Valentýna 
14. února se opět brus-

lilo na ledové ploše přímo 
v Home Credit Areně. Svátek 
všech zamilovaných oslavilo 
Valentýnským bruslením na tři 
sta bruslařů.

Bonus Karta přináší maji-
telům již více než dvacet 

slev a výhod ve Sport Parku 
Liberec i u partnerů ve městě. 
Nově lze využít 10% slevu v síti 
kaváren Costa Coffee, a to nejen 
v Liberci, ale po celé republice.

3 4 5

krátké 
zPrávy

night of warriors vii

home Credit arena je již tradičním hostitelem galavečeru night 
of warriors. Již po sedmé se zde představí ti nejlepší bojovníci.

25. 4. 
18.00

EvErgrEEn tour

Během čtyřhodinové show se představí legendy české hudební 
scény jakými jsou Eva Pilarová, Pavlína filipovská a další.

2. 4. 
18.00

Boot CamP Cross – sPort Park LiBErEC

Boot Camp Cross je první překážkový závod, který proběhne  
v areálu sport Parku Liberec pro širokou veřejnost.

Čáry u arény

Přijďte oslavit svatojakubskou noc k aréně. součástí programu 
jsou soutěže, vatra s čarodějnicí i živá hudba.

LiBErECké všEho trhy

oblíbené bleší trhy se opět vrací na centrální parkoviště u home 
Credit areny. až do listopadu zde budou probíhat 2x měsíčně.

23. 5. 
10.00

30. 4. 
 17.00

28. 3.
5.00 - 11.00

2015

08

juraj SvIatko

Ve Sport parku Liberec máme
nadstandardní krasobruslařské zázemí20

vladImír Boháč

Sport není jen pro bohaté,
je to součást životního stylu
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SvIjanSká 
aréna
S hIStorIí

sportpark l iberec.cz

Svijanská aréna byla 
postavena v roce 1956 
a zastřešení se dočkala 
o 11 let později

+

Ročně navštíví „Svijanku“ přeS 95 tiSíc návštěvníků

Slouží jako domovSký led pRo tj Bílí tygři liBeRec a Bk vaRiace liBeRec

až 252 hodin BRuSlení pRo veřejnoSt za Sezónu

každoRočně je v pRovozu více než 270 dní po 14 hodin denně
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Od zahájení provozu liberecké multi-
funkční arény letos uplyne deset let. Její 
stavba odstartovala proměnu zastaralých 
sportovišť v moderní sportovní areál, který 
se stále rozrůstá o další možnosti.
„Rozvoj areálu nechceme zastavit,“ přeje 
si Lukáš Přinda, ředitel společnosti, která 
areál provozuje.

Ještě v roce 2005 byla dominantou spor-
tovního areálu Svijanská aréna, pár okol-
ních budov a venkovních sportovišť, kde 
sportovalo zhruba deset klubů jako atleti, 
fotbalisté, basketbalisté nebo kuželkáři. Za 
posledních deset let se ale liberecká čtvrť 
Horní Růžodol rapidně proměnila.

Její dominantou je nyní bezesporu moderní 
Home Credit Arena, ale ladem nezůstal 
ležet ani zbytek areálu. Tam, kde před 
deseti lety byly pouze holé louky, smetiště 
a polozbořené zchátralé budovy, jsou dnes 
nová sportoviště. Areál je upravený, vy- 
lepšený a přitahuje lidi z celého města.

„Přijde mi skoro neuvěřitelné jakou promě-
nou toto místo v Liberci prošlo. A není 
to jen o centrální Home Credit Areně, 
ale právě o ostatních hřištích. Nabídka 
dnešních pětatřiceti moderních sportovišť 
denně přivede do areálu bezmála jeden 
a půl tisíce lidí,“ počítá zástupce provo-
zovatele.

Právě pod taktovkou provozovatele 
a tělovýchovných jednot se v areálu za 
poslední dekádu podařilo postavit a zrea- 
lizovat celkem jedenáct projektů. Sport 
Park Liberec se tím zvětšil o tři přírod-
ní travnaté plochy, in-line dráhu, hřiště 
na fotbal, hřiště pro baseball a softball, 
postavilo se dětské hřiště s přírodní posi-
lovnou. Krom toho byla zrekonstruová-
na budova staré kuželny, kde jsou dnes 
moderní sály pro tanec a aerobic.

„Tyto investice do areálu, které za po- 
sledních deset let přesáhly sedmdesát 
milionů korun, nestály město Liberec 
ani korunu. Navíc, ve většině případů se 
následně město stane i majitelem těchto 
sportovišť, protože pro jejich realizaci 
poskytlo pozemky,“ upozorňuje Lukáš 
Přinda.

Provozovatel areálu investuje nejen 
do výstavby, ale i do oprav stávajících 
objektů. Roční částka čítající opravy 
a modernizaci areálu, který má nyní 
hodnotu 1,5 miliardy korun, činí ze strany 
provozovatele až 16 milionů korun za rok.
„Musíme držet krok s dobou. Zázemí 
pro sport, diváky a kluby musí odpovídat 
době, a tedy očekávanému komfortu. 
Proto jsme nainstalovali nové osvětlení 

ploch, rekonstruovali jsme tribuny 
a zázemí ve Svijanské aréně nebo šatny 
a recepce v halách. Vloni jsme navíc do 
Home Credit Areny pořídili novou mul-
timediální kostku, bez které by nebylo 
možné pořádat mezinárodní akce,“ 
vysvětluje Přinda.

I když volné prostory v areálu každým 
rokem ubývají, provozovatel nechce 
v rozvoji polevit. Projektovými plány 
se to na stole jen hemží a čekají tzv. na 
svoji „zelenou“. Zatím na papíře tak leží 
záměr vybudování fyzioterapeutického 
a rehabilitačního zázemí, které by mnoho 
klubů v areálu uvítalo. Nebo projekt na 
rekonstrukci šaten pro mládež fotbalistů 
Liberce, které již pomalu dosluhují.

Stranou nezůstává ani myšlenka na 
stavbu malé haly pro sporty jako je florbal 
a basketbal, která v Liberci chybí.

„Víceúčelová hala s kapacitou kolem 
tisícovky diváků by byla pro náš sport 
vysvobozením. Složitě hledáme každý 
rok adekvátní místo pro naše utkání 
a odpovídající divácké zázemí. Současně 
se začínáme potýkat i s nedostatkem 
tréninkových prostor,“ potvrdil legit-
imitu nápadu prezident libereckého 
florbalového klubu František Příhoda. 
Právě florbal v Liberci patří mezi stále 
populárnější sporty s širokou členskou 
základnou.

Zkušenost posledních deseti let ukazuje, 
že si Sport Park Liberec našlápl dobrým 
směrem. O to, aby se tempo nezastavilo, se 
stará celkem sedmdesát lidí, kteří zde našli 
stabilní práci. „Na připravovaných akcích 
se pak podílí až 250 lidí, nárazově zaměst-
náváme brigádníky,“ vysvětluje Přinda. Další 
pracovní příležitosti nabízejí společnosti, 
které v areálu pracují, tedy cateringové 
a úklidové firmy, bezpečnostní agentura 
nebo produkční společnosti, které orga-
nizují koncerty a jiné větší akce.

Vize provozovatele areálu je, aby se servis 
pro návštěvníky ještě zvyšoval a s přibý-
vajícími sportovišti i akcemi se myslelo na 
kvalitu služeb, a to včetně dopravní ob-
služnosti celé lokality. „Dá se očekávat, že 
v dalších letech se bude počet pracovníků, 
kteří se o areál starají, ještě zvyšovat. Rozvoj 
nám jiné možnosti ani nedává,“ podotýká 
provozovatel.

Společně s areálem ale roste i tato čtvrť 
Liberce jako taková. Tam, kam se lidé ještě 
před několika lety dostali jen autem nebo 
pěšky, dnes již jezdí městská hromadná 
doprava. Čtvrť ožívá restauracemi i obchody 
v přilehlých ulicích.

V době, kdy jiná krajská města teprve plánují 
a budují, má Liberec prakticky deset let 
náskok. A jsou to právě primátoři ostatních 
krajských měst, kteří se jezdí do Liberce 
inspirovat.

deSet let od StavBy
home credIt areny změnIlo čáSt 
lIBerce k nePoznání

Významné projekty
zrealizované ve sport Parku 
Liberec od roku 2005

Hřiště na fotbal
a americký fotbal

Hřiště s umělou trávou

Dětský víceúčelový park
s posilovnou

Víceúčelová rekreačně
sportovní dráha

Rekonstrukce interiéru
budovy staré kuželny
 
Solná jeskyně

Realizace cvičiště pro
autoškoly

Beachvolejbalový kurt
 
Vybudování hokejové
střelnice pro mládež

Baseballové a softballové
hřiště

Fotbalové tréninkové
hřiště

hoRní Růžodol už
není „okRajovou“ čtvRtí
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PRoSAzujETE SPoRT jAKo žiVoTní STyl – jAK Vy 
oSoBně To MáTE SE SPoRTEM?
Bylo by divné, kdyby můj vztah ke sportu byl jiný než pozitivní. I když 
funkcionaření ve sportu je moje zaměstnání, nešlo by dost dobře 
a dlouho dělat bez vnitřního souznění. Sportuji od malička. Jako 
dorostenec jsem dokonce hrál hokej za předchůdce Bílých Tygrů, 
za Stadion Liberec. Mám rád vysokohorskou turistiku a turistiku 
obecně – v Himalájích jsem zdolal slušnou výšku 5.416 m.n.m., 
v Andách pak ještě pár metrů navíc. Dodnes hraji krajský přebor 
ve stolním tenise.

PRoČ jE DoBRÉ inVESToVAT Do SPoRTu?
Jednoznačně je to jedna z nejlepších investic, kterou můžeme 
uskutečnit. A jedno jestli z veřejných či soukromých zdrojů nebo 
z vlastní peněženky. Nejenom, že sport skutečně prospívá našemu 
zdraví, ale zejména mladé socializuje, dává jim správné návyky 
a chrání od drog a dalších negativních vlivů.

jSTE PřEDSEDou ČuS PRo liBEREcKý KRAj, MáTE 
MožnoST To zE SVÉ PozicE oVliVniT?
Snažím se o to již čtrnáct let. Jsme pro kluby v kraji jakousi servisní 
organizací, abychom ulehčili práci klubům i jejich představitelům, 
kteří svoji činnost dělají převážně zadarmo, anebo jen v některých 
případech za minimální odměnu.

KoliK MáME V liBEREcKÉM KRAji KluBů?
Krajská organizace ČUS sdružuje odhadem 80 % aktivních spor-
tovních celků, což je v současné době 17 svazů a kolem 450 
tělovýchovných jednot a sportovních klubů. To čítá asi 65 tisíc 
sportovců. Mimo naši střešní organizaci ČUS ještě existují další, 
jako jsou Sokol, Orel nebo Asociace školních sportovních klubů 
a podobně.

co VšE Má KRAjSKá oRGAnizAcE ČuS V REGionu nA 
STARoSTi?
Jednotám a klubům zajišťujeme poradenský, právní a legislativní 
servis. Sdružené subjekty mají například zajištěné společné smlouvy 
pro společnosti OSA a Intergram. V řadě TJ si ani neuvědomují, že 
když při sportu pustí do reproduktorů hudbu, jedná se o veřejnou 
produkci a měly by platit za autorská práva. Aktuálně připravuje-
me pro spolky „kuchařku“ k provedení změn stanov v souvislosti 
s novelou občanského zákoníku. Krajská organizace je i místem, 
které metodicky podporuje a vede okresní organizace a pro jejich 
činnost jim přiděluje určitý objem finančních prostředků.

ČuS jE PořADATElEM AnKETy SPoRToVEc liBEREcKA. 
V ČEM jE VýznAM TAKoVýcH SouTěží?
Špičkoví sportovci propagují region, kraj a ve finále i republiku. 
Tady platí, že kdo není mistrem republiky, nemá šanci na umístění 
v místní anketě. Úspěšní sportovci jsou obrovskými vzory pro 
mladé, kteří se s nimi díky tomu mohou setkat. A v neposlední 
řadě výkony sportovců dokáží ovlivnit i vnímání sportu u lidí, kteří 
rozhodují o jeho financování. Svým způsobem jim to otevírá oči.

jAK zíSKáVAjí KluBy Po zMěně loTERijníHo záKonA 
PEnízE nA PRoVoz A jAK SE SySTÉM oSVěDČil?
Zdrojů financování sportu je u nás více, ale v souhrnu považuji 
financování sportu v ČR za nesystémové. Snaha rozdělovat peníze 
rovnou, nikoliv (alespoň z části) prostřednictvím regionálních 
organizací, bohužel skončila tak, že se peníze zdaleka ne vždy 
dostanou tam, kde jsou potřeba. I proto se ČUS snaží o větší 

transparentnost a stabilitu financování sportovních subjektů. Právě 
„loterijní“ peníze, které jdou do rozpočtů obcí a měst, měly být 
těmi zdroji, které sportovnímu prostředí pomohou. Bohužel realita 
je v řadě případů úplně jiná.

KDE HlEDAT MožnoSTi, jAK VícE PoDPořiT REGio-
nální KluBy?
Moc možností už nezbývá. Významnou podporu v našem kraji 
zajišťuje také Liberecký kraj formou grantů a přímé podpory. Pak 
přicházejí na řadu sponzoři a především rodiče.

z RozPoČTu MěSTA liBERcE jDE Do SPoRTu 10 Milionů 
KoRun. jE To PoDlE VáS DoST?
Po změně loterijního zákona si opravdu dovedu představit, že by 
to mohlo být i více, jako v podobných městech velikosti Liberce. 
A to i přesto, že toto nejsou jediné peníze, které město na vytvoření 
lepších podmínek pro sport uvolňuje (například se investuje do 
bazénu, rekonstrukce městských sportovišť, což sportovci někdy 
tolik nevnímají).

z  HAzARDu Má MěSTo PříjMy DESíTKy Milionů 
KoRun, jAK By S niMi Mělo nAložiT?
To je pravda. Díky změně loterijního zákona Liberec získává kolem 
50 milionů korun. A protože se na sport sází a tipuje, měly by se 
takto získané peníze vrátit do sportu zpět. Podle mého názoru 
by bylo odpovídající rozložení 70 % na sport, 20 % do kultury 
a 10 % by mělo mířit na charitu. Bohužel, z pohledu sportovců, 
mají města v tomto smyslu volnou ruku, jak s penězi naložit. A je 
pochopitelné, že ve chvíli, kdy město má dluhy, je problematické 
investovat snadno nabyté prostředky do sportu.

MySlíTE, žE jE REálnÉ, ABy cHoD KluBů užiVily 
PříSPěVKy oD RoDiČů?
Takových sportů je opravdu málo. Spíše je to naopak. Zejména 
u sportů náročných na vlastní sportoviště jako jsou hokej nebo 
krasobruslení by musely být měsíční příspěvky v řádu tisíců korun, 
aby tělovýchovné jednoty hospodařily vyrovnaně. Nemůžeme to 
nechat jen na rodičích.

KonČí něKTERÉ jEDnoTy z FinAnČnícH DůVoDů?
Končí a není jich málo. Co mě ale děsí ještě víc, že končí i mnoho 
mladých sportovců se sportem, protože jejich rodiče, a hlavně 
pak “samoživitelky“ nemají na příspěvky… To je velký problém.

jAK nAjíT řEšEní?
Jsou sporty s vysokou materiální a finanční náročností, ale jsou 
i sporty z tohoto pohledu dostupné a v Liberci se dají najít. Ne-
znamená, že sport je jen pro bohaté. Tak, jako v životě nemohu 
mít všechno, nemůže mít každý na všechny druhy sportu. Ale 
měly by se, s rozumnou politikou státu, kraje a obcí, vytvářet 
podmínky pro základní sportování tak, aby děti získávaly základní 
návyky a dovednosti.

PRoTo jE PoDPoRA SPoRTu cílEnA HlAVně nA 
MláDEž?
Jde o obecný přístup v duchu hesla „ve zdravém těle zdravý 
duch“. Snažíme se, aby se sport pro ni stal životním stylem. 
Proto je třeba se jí věnovat od začátku a nabídnout možnosti. Ve 
spolupráci s krajem například organizujeme ve školách atletický 
trojboj všestrannosti pro mladší děti, kterého se ročně účastní 
kolem dvou tisíc dětí.

SPort není jen pro 
bohaté, je to součást 
žIvotního Stylu

vladimír Boháč
předseda krajské organizace české unie sportu (čuS)

Podílel se na založení krajské i okresní organizace ČSTV 
i jejich přeměnu v organizace ČUS.

Padesát let se věnuje stolnímu tenisu. Jeho koníčkem 
je vysokohorská turistika. Absolvoval treky kolem Annapurny 
v Himalájích a Santa Cruz v peruánských Andách. 
Je mu 64 let, je ženatý a má dvě dospělé děti.

+

česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizací 
v ČR. Její krajskou organizaci, dříve pod názvem ČSTV, spoluzakládal 
a již 14 let řídí Vladimír Boháč. Sám sportovec, hráč stolního 
tenisu a milovník vysokohorské turistiky věří, že investovat 
do podpory sportu je správné a všem se nám to vyplatí.
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nA DRuHou STRAnu SPoRT nEní jEn o MláDEži…
Jistě, sport by se měl podporovat napříč generacemi. Proces 
je nutné brát jako celek a je potřeba vytvořit i podmínky pro 
sportování dospělých, podpořit funkcionáře, kteří často pracují 
jako dobrovolníci. Je nevěřitelné, jak těžké je například sehnat 
atletické rozhodčí. Věkový průměr není pod šedesát let a pracují 
za minimální odměnu.

nA co jEšTě SE nEDoSTáVAjí KluBůM PEnízE?
Peníze chybí na trenérskou činnost, ale i na vlastní provoz, na 
revize zařízení, na dopravu. Pokud totiž kluby nevytvoří odpo-
vídající podmínky a zázemí, které se musí pořád vylepšovat, je 
těžké do nich sportovce získávat a udržet si je.

jAKÉ jSou TEDy DlE VAšEHo názoRu PoDMínKy PRo 
SPoRToVání nA liBEREcKu?
Vždycky je co zlepšovat. Ale všeobecně jsou v Liberci a jeho 
okolí velmi dobré podmínky pro sport. Ať už mluvíme o vybavení 
na školách nebo o centrech a areálech jako je Vesec, Jizerská 
magistrála nebo Sport Park Liberec.

SPoRT PARK liBEREc nABízí zázEMí PRo DESíTKy 
KluBů i  šiRoKou VEřEjnoST. jAK SE STAVíTE KE 
VzniKu A  FunGoVání TAKoVýcH KoMPlExnícH 
SPoRToVišť?
Pokud je zachována rozumná míra, tak je to dobře. A to v Liberci 
je. Takový areál je pro Liberec přínosem, vždy je ale potřeba 
myslet i na další kroky. Protože takový areál je potřeba nejen 
postavit, ale následně jej provozovat na profesionální úrovni, 
udržovat ho a mít dlouhodobě nějaký cíl. Jsme ve 21. století 
a sportoviště musí fungovat s tím, jak rostou požadavky lidí. 
A to se daří.

MySlíTE, žE By jinAK liBEREc MoHl HoSTiT SVěToVÉ 
AKcE?
Určitě ne. Vezměte si například ME veteránů ve stolním tenise. 
Bez komplexního zázemí by v Liberci taková akce nebyla. Ale 
nebyl by tu ani Davis cup, FED cup, gymnastické poháry ale 
třeba i různé koncerty a kulturní akce. Je třeba si upřímně říct, 
že pokud by nebyla aréna a její zázemí, nebyla by v Liberci řada 
akcí, které přinesly městu popularitu.

MůžE BýT TEDy liBEREc nA SVůj AREál Pyšný?
Stoprocentně, a domnívám se, že je. V porovnání s ostatními 
většími městy je takový komplexní areál unikátní. Nejen z pohledu 
zázemí pro desítky sportů od hokejistů, atletů, stolních tenistů, 
bruslařů, ale i z hlediska zázemí pro veřejnost a navazující akti-
vity. Je příjemné, že areál funguje i mimo velké akce a je v něm 
denně živo. Pro mě je aréna sportovním divadlem.

MAjí BýT PoDlE VáS TAKoVÉ KoMPlExy ScHoPnÉ Si 
nA SEBE VyDělAT?
Myslím si, že ne. Podpora provozu takových zařízení a sporto-
vání v nich je jednou ze služeb občanovi a město, či stát, by ji 
měly podporovat. Tak jako je poskytovaná podpora divadlům, 
galeriím, různým zahradám apod. Nesouhlasím s naším bývalým 
prezidentem, že si lidé mají všechno sami zaplatit.

KTERý SPoRT Přináší REGionu nEjVěTší VěHlAS?
Liberecký a jablonecký okres jsou z hlediska republiky významné 
co se týče sportování jako takového i jeho kvality. Pozornost 
přináší všechny ligové kluby. Fotbalisti libereckého Slovanu 
i Jablonce, Bílí Tygři, biatlonisti, volejbalisti, lyžaři, florbalisti, 
snowboardisté, stolní tenisté a další… Ale nepochybně i význam-
né masové akce, jakými je třeba Jizerská 50.

[ Je příjemné, že areál funguje i mimo velké akce a je v něm 
denně živo. Pro mě je aréna sportovním divadlem. ]
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petRa havlíková

Snažíme Se ProlomIt
S e V e R S k o U  n A d V l á d U

jAK VyPADAly TVojE SPoRToVní 
zAČáTKy?
S florbalem jsem začala ve druhé třídě. 
Před tím jsem chodila do různých spor-
tovních kroužků, třeba na gymnastiku. 
Ta mě nebavila, chtěla jsem hrát nějaký 
kolektivní sport. Rozhodovala jsem se 
mezi basketbalem a florbalem. Jako první 
jsem zkusila florbal, v té době jsme ještě 
hráli na staré hale KORT, a ten mě už 
nepustil.

FloRBAl Byl TEDy TVojí VolBou?
Rodiče mě odmala vedli ke sportu, nechali 
mě vyzkoušet všechny možné sporty, 
abych si mohla vybrat, co mě baví nejvíc. 
Maminka mě chtěla dát na nějaký dívčí 
sport. Ale nakonec, i díky taťkovi, jsem 
šla hrát florbal. Chtěla jsem neustále 
někde běhat, což se mi u florbalu splnilo 
na maximum.

V té době nebyl florbal ještě tak populární 
jako dnes. Hodně v kurzu byl hokej a my 
jsme vlastně zvolili takovou dívčí variantu. 
Část mých florbalových začátků mě 
trénoval mimo jiných trenérů i můj táta.

jAK SES SE o FloRBAloVÉM náBoRu 
DozVěDělA?
Měli známého, který florbal trénoval. 
Tehdy klub působil pod jménem Draci 
Liberec, jestli se dobře pamatuji. Poté 
se klub, ve kterém hraju dodnes, pře-
jmenoval na FBC Liberec.

Prošla jsem postupně všemi věkovými 
kategoriemi od přípravky, kde jsme 
začínali společně s kluky, až po dospělý 
ženský tým, za který nastupuji dnes. 
Letos už to je moje jedenáctá sezóna.

VE SVýcH SEDMnácTi lETEcH 
nASTuPujEš zA DoSPělý TýM?
Ačkoli jsem věkově ještě juniorka 
a červnu mi bude osmnáct let, nastu-
puji už v dospělém týmu, který hraje 
extraligu žen. Od čtrnácti let trénuji 
se ženami, ale protože jsme nedostali 
výjimku od České florbalové unie, 
k soutěžním zápasům s dospělým týmem 
nastupuji až od aktuální sezóny. Je to 
obrovská zkušenost a velký posun ve 
výkonnosti. A když mi vystačí čas, vy-
pomáhám v zápasech juniorek.
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Jedním z neJPoPuLárněJších maSových SPortů Se StaL v PoSLedních Letech fLorbaL. 

a  neJen mezi muži. hokeJku a  děravý PLaStový míč Si rychLe obLíbiLy i  dívky. 

v Liberci PůSobí ženSký fLorbaLový tým crazy GirLS už dvacet Let. Pod hLavičkou 

kLubu fbc Liberec nyní hraJe neJvyšší čeSkou Soutěž.

v barvách Libereckého extraLiGového týmu od LoňSka naStuPuJe i tePrve Sedmnác-

tiLetá Petra havLíková. kromě domovSkého kLubu navíc háJí barvy čeSkého 

národního týmu do 19 Let. S čeSkou rePrezentantkou JSme Si PovídaLi o JeJích 

začátcích v kLubu, náročném tréninku i ProfeSionáLním fLorbaLu.

co Tě nA FloRBAlu BAVí?
Vždy mě bavilo vytyčit si určitý cíl a snažit 
se ho dosáhnout. Odjakživa jsem hrála 
se staršími spoluhráčkami, kterým jsem 

se snažila na hřišti vyrovnat, což nebylo 
jednoduché. Byla to ale právě vysoko 

nastavená laťka, co mě posouvalo 
nahoru. Zároveň mě těší i drobnější 
jednotlivosti. Například jeden 
z nejhezčích momentů na florbalu 
je, když s týmem během přípravy 
secvičíme herní situaci a tu pak 
úspěšně použijeme během zápasu. 

Baví mě sledovat pokrok nejen svůj, 
ale i celého týmu. A v neposlední řadě 

mě baví vítězit.

nA jAKÉM PoSTu nASTuPujEš?
Začínala jsem v obraně, ačkoli v nižších 
kategoriích se to tak moc nerozlišuje. Pak 
jsem hrála asi pět let v útoku a po nástupu 
k reprezentaci jsem se vrátila na post 
obránce. Pozice v obraně mi vyhovuje, 
v současné chvíli jsem si už na tomto postu 
jistá.

zAČínAjí i DnEšní DěVČATA V TýMu 
SPolEČně S KluKy, nEBo jE SAMo-
STATný DíVČí TýM už oD nEjMEn-
šícH KATEGoRií?
Ve větších klubech, například v Praze, si 
můžou dovolit oddělené dívčí a chlapecké 
týmy hned od začátku, ale u nás minimálně 
v přípravkách máme týmy smíšené.

KDE TRÉnujETE?
Pro naše tréninky využíváme tělocvičnu 
u ZŠ Dobiášova a trénujeme i v kryté hale 
ve Sport Parku Liberec.

KAM MoHou PřijíT DiVáci FAnDiT 
Při DoMácícH ExTRAliGoVýcH 
záPASEcH?
Soutěže hrajeme na Dobiášce. Hraje 
se jeden zápas týdně, vždy o víkendu. 
V extralize je celkem jedenáct týmů a každý 
s každým odehraje dva zápasy během 
základní části. Po ní následuje play-off, kam 
postupuje osm nejlepších týmů. První čtyři 
si mohou podle umístění vybrat soupeře 
z pátého až osmého místa. Nejlepší tým 
základní části si tedy volí soupeře třeba 
podle dojezdové vzdálenosti či aktuální 
formy.

jAK SE TýMu cRAzy GiRlS DAří 
V ExTRAlizE?
S týmem se chystáme na závěr základní části 
extraligové sezóny a boje v play-off. Bude 
hodně záležet na soupeři, ale za sebe můžu 
říct, že se chceme poprat o každý zápas, 

datum narození: 20. 6. 1997
klub: Crazy Girls FBC liberec

reprezentace: tým juniorek od roku 2013

úspěchy
titul Mistryň ČR v kategorii 
juniorek 2011/12 a 2012/13,

3. místo na MS juniorek 
ve florbale 2014

+
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inzerce

abychom mohly sezónu nakonec hodnotit 
jako úspěšnou. Bohužel vypadá současná 
situace tak, že soutěži dominují tři týmy, dva 
pražské a vítkovický, za kterými ty ostatní 
trochu pokulhávají. Liberecký ženský tým 
patřil dlouhou dobu k české špičce, šestkrát 
po sobě získal mistrovský titul. Snažíme 
se na minulé úspěchy navázat. Loni jsme 
skončily na pátém místě, letos bychom to 
rády překonaly.

Bude skvělé, pokud nás diváci přijdou pod-
pořit v zápasech play-off na ZŠ Dobiášova. 
Rozpis zápasů najdou vždy na webu 
www.fbcliberec.cz nebo na stránkách 
www.ceskyflorbal.cz.

jAKo TýM Si říKáTE cRAzy GiRlS, 
BlázniVý HolKy. jSTE oPRAVDu
„šílEnÉ”?
Tak si říkáme, ale že by to úplně odráželo 
naše vystupování, to si nemyslím. Tedy, 
alespoň ne na hřišti. Tam musíme být 
naopak ukázněné.

jSTE DoBRá PARTA? KDyž VyHRA-
jETE, uMíTE To PořáDně oSlAViT?
Musím říct, že máme výbornou partu. 
Jsme tým, který zvládá spolupracovat jak 
na hřišti, tak mimo něj. Řekla bych, že každá 
hráčka umí vyjít s ostatními, což se přeci 
jen v ženském kolektivu vidí málokdy. Dílčí 
výhry v sezoně neslavíme. Scházíme se třeba 
na narozeninových oslavách. Věřím ale, že 
přijde na řadu i oslava nějakého herního 
úspěchu, třeba po play-off.

KRoMě ToHo, žE VE SVýcH SEDM-
nácTi lETEcH HRAjEš V ExTRAlizE 
DoSPělýcH, Hájíš ČESKÉ BARVy 
V náRoDníM TýMu Do 19 lET…
To je pravda, v juniorském týmu reprezentuji 
třetím rokem. Začínala jsem s holkami, které 

byly o dva tři roky starší. Tenkrát jsem se 
přidala k národnímu týmu přibližně v půlce 
sezóny a zatím se mi daří se v týmu držet.

jAKý jE TVůj nEjVěTší REPREzEnTAČ-
ní úSPěcH?
Zřejmě největší akcí, na které jsem hrála, bylo 
loňské juniorské Mistrovství světa v polském 
městě Zbaszyn. Začátkem května jsme tam 
vybojovaly bronz. Další světový šampionát 
nás čeká v roce 2016.

jAK Si STojí ČESKý VýBěR V PoRoV-
nání S oSTATníMi REPREzEnTAcEMi?
Tradičně nejsilnější jsou severské státy – 
Švédsko a Finsko. Ze Švédska ostatně florbal 
pochází. Jejich výběry obvykle turnajům do-
minují a my se snažíme tu jejich nadvládu 
prolomit. Další naší dlouhověkou konkurencí 
je Švýcarsko. Poslední dobou se nám ovšem 
daří švýcarský výběr porážet. S těmito státy 
tvoříme nejsilnější čtyřku v ženském florbalu.
Každý rok se také pořádá turnaj Euro Floor-
ball Tour, na kterém se utkávají právě tyto 
čtyři nejsilnější státy. Jde vlastně o obdobu 
hokejového EHT.

Minulý rok v listopadu se konal tento turnaj 
v Praze, kde jsme vybojovaly opět třetí místo. 
Na podzim začal nový cyklus juniorské 
reprezentace, kdy se k týmu přidalo hodně 
nových hráček a do listopadového turnaje 
nastoupil prakticky naprosto vyměněný 
tým. Trenéři si vybírají jádro týmu a zkouší 
co nejvíce hráček. Od aktuální sezóny máme 
i nového trenéra, pana Jiřího Uhra, který je 
zároveň asistentem hlavní trenérky u nás 
v libereckém týmu, Lenky Bartošové. Ta mě 
jako hlavní trenérka trénuje už čtvrtým rokem.

jE TěžKÉ SE SEHRáT SE SPoluHRáČ-
KAMi V REPREzEnTAci?
S tím obvykle nemám problém díky tomu, že 
se všechny hráčky učí stejný systém. Jakmile 
hráčka zvládá hru v rychlosti, tak úplně 
nezáleží na konkrétních spoluhráčkách. 
Není to tak, že bychom byly zvyklé na jednu 
parťačku. Musíme umět hrát s každým.

VE FloRBAlE jE, nA RozDíl oD 
VěTšiny oSTATnícH KolEKTiVnícH 
SPoRTů, VýRAzně SilnÉ zASTouPEní 
žEn A DíVEK. ČíM To PoDlE TEBE jE?
Zpočátku to bylo určitě tím, že konkurence 
v tomto relativně novém sportu nebyla tak 
výrazná. Víceméně každá, která chtěla hrát, 
se dostala do sestavy. A svojí podstatou je 
florbal bezkontaktní sport, takže se ani prav-

idla ženského florbalu nijak výrazně neliší od 
pravidel toho mužského. Rozdíl je pak spíše 
v tom, jak rozhodčí nastaví laťku během 
zápasu samotného.

jAK VyPADá TVojE PříPRAVA 
V PRůBěHu SEzóny?
Trénuji třikrát týdně s extraligovým týmem 
a jednou týdně se snažím připojit k tréninku 
juniorek. K tomu si přidávám tréninky navíc 
jako osobní přípravu – zlepšuji fyzičku, 
vytrvalostní rozvoj, dynamiku a v omezené 
míře i některé prvky techniky. Týdně trénuji 
přibližně sedmnáct hodin, z čehož jen 
pět hodin v rámci klubové přípravy. Ve 
spolupráci s reprezentačními trenéry si 
navíc připravujeme individuální plány pro 
kondiční přípravu.

jE PRoBlÉM SKlouBiT TRÉnin-
KoVou PříPRAVu SE STuDiEM nA 
STřEDní šKolE?
V současné době studuji předposlední 
ročník na Gymnáziu Jeronýmova. Škola 
mě baví a zatím prospívám většinou 
s vyznamenáním, takže problém určitě 
nemám. Někdy to bývá náročnější, ale zatím 
to zvládám. Samotný sport mi do výuky nijak 
nezasahuje, trénujeme odpoledne a večer 
a zápasy se hrají o víkendech. Ani v rámci 
školy tedy nepotřebuji a nemám žádné úlevy.

jAK ViDíš SVoji SPoRToVní BuDouc-
noST? lzE SE VůBEc V ČESKu užiViT 
jAKo PRoFESionální HRáČKA FloR-
BAlu?
V současné době to u nás určitě možné 
není. Všechny hráčky včetně extraligových 
jsou vlastně amatérky. V severských zemích, 
kde je florbal již zavedenějším sportem, 
fungují některé hráčky na profesionální 
úrovni. Pro mě je to stále koníček, ačkoli 
trochu náročnější.

Některé hráčky odchází z Česka do švýcarské 
ligy, kde je soutěž vyrovnanější a zázemí 
obecně na vyšší úrovni. Ale to zatím nemám 
v plánu.

zBýVá Ti ČAS jEšTě nA jinÉ KoníČKy 
KRoMě FloRBAlu?
Ve volném čase ještě trénuji elévy v našem 
klubu, takže znovu florbal. Ale snažím se 
věnovat i dalším sportům – především 
běhání, nebo také plavání či lyžování. Sport 
mě hodně baví ve všech možných podobách. 
Díky tomu si zlepšuji fyzičku, což se zase 
odráží při výkonu v utkáních.
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kliky BicepS

vzpoR

StRečing

výStupy

kliky tRicepS

výSkok do dřepu

cHoď, BěHEj, BRuSli
Běh je nejjednodušším způsobem, jak 
můžeme sportovat. Tento člověku přirozený 
pohyb zvládne opravdu každý. Kromě 
vhodných bot potřebujeme už jen vlastní 
odhodlání. A areál Sport Parku Liberec 
nabízí všem běžcům ideální prostředí.

Ovál atletického stadionu je v časech mimo 
sportovní akce či uzavřené tréninky klubů 
návštěvníkům přístupný bezplatně a posky-
tuje komfort závodního čtyřistametrového 
okruhu s kvalitním tartanovým povrchem. 
Měkký podklad je navíc šetrný ke kloubům, 
a proto vhodný pro sportovce, kteří se 
obávají zdravotních problémů.

Ne každého ale baví kroužit na atletickém 
oválu. V tom případě lze využít také spor-
tovní dráhu obepínající venkovní sportoviště. 
Kilometr a půl dlouhý asfaltový okruh 
s proměnlivým profilem zahrnuje stoupání, 
klesání i několik rovinek. Díky svému hlad-
kému povrchu je dráha perfektním místem 
pro inline bruslení či trénink na kolečkových 
lyžích. Nejmenší sportovci si zde mohou 
odbýt i své první kilometry na kole.

Lavičky lemující sportovní dráhu jsou 
její přirozenou součástí, poskytují první 
místo k odpočinku unaveným spor-
tovcům a lákají k procházkám.

FiTnESS PoD šiRýM nEBEM
Venkovní posilovnu najdete v klidné 
části areálu nad atletickým stadionem, 
hned vedle dětského hřiště. Potřebu-
jete se protáhnout před a po běhání, 
nebo si chcete zpevňovat svaly na čerst- 
vém vzduchu? Využijte hrazdy, lavice či 
prolézačky, které vám umožní variabilní 
cviky s váhou vlastního těla a dle vašich 
možností. A navíc, u nás to potem 
nesmrdí.

Spojení dětského hřiště a přírodních 
posilovacích prvků dává příležitost ke 
společnému cvičení celé rodině.

PRAKTicKÉ inFoRMAcE
Zaparkujte své vozidlo bezplatně v přile-
hlých ulicích Jeronýmova a Máchova. 
K areálu také jezdí pravidelná linka MHD 
č. 17 do zastávky Aréna.
Občerstvit se můžete v těsném soused-

ství atletického stadionu v Restauraci 
STADION či v A-styl Centru. V obou 
případech je Vám k dispozici i posezení 
na letních terasách.

Prodej a profesionální servis in-line bruslí 
zajistí prodejna JB Sport umístěná vedle 
vchodu do Svijanské arény.

SPortujeme
na čerStvém
vzduchu
Venkovní sportoviště v areálu Sport Parku liberec se probouzí ze 
„zimního spánku“. Jak přibývají slunečné dny, přibývá i množství 
sportovců. k členům místních klubů se přidávají amatérští spor-
tovci, rodiče s dětmi a stále častěji i aktivní senioři.

Všem, kteří si v areálu chtějí účinně zlepšit kondici a prospět 
svému zdraví, přinášíme několik jednoduchých tipů, jak na to. Ať 
už sportujete pouze pro potěšení nebo ladíte formu na závody, 
je náš areál tím pravým místem pro váš trénink.
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víte že...
…již půlhodina chůze každý den 
až o třetinu snižuje riziko vzniku 
civilizačních chorob spojených 
s vysokým krevním tlakem, ukládá- 
ním cholesterolu a prospívá dobré 
duševní kondici

…za hodinu inline bruslení 
spálíte až 2 000 kJ

…při běhání se do mozku vyplavuje 
endorfin, přezdívaný i hormon štěstí, 
který způsobuje dobrou náladu

tIPy na venkovní cvIky
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jAK zAČíT?
Nemusíte hned napoprvé uběhnout 10 
km. Začněte pomalu s lehkým klusem na 
menší vzdálenost. Střídejte běh a chůzi, 
pokud si potřebujete odpočinout, ale 
udržte své tělo v pohybu. Důležitá je 
vhodná sportovní obuv a i do chladněj- 
šího počasí spíše lehčí oblečení. Raději 
více vrstev, které můžete případně svlé-
knout.

jAK SPRáVně RozVRHnouT 
TRÉninK?
Na začátek je dobré se lehce zahřát. Využij-
te ovál atletického stadionu a jeho rovinky 
k běžecké abecedě, připravte nohy na 
výkon dynamickými cviky – vysoká kolena, 
lifting, cval stranou nebo běh do schodů, 
které jsou součástí tribuny stadionu.

Na hlavní část běžeckého tréninku využijte 
sportovní dráhu obepínající sportoviště, 
kde si můžete vzdálenost přizpůsobovat 
svým možnostem a postupně ji navyšovat. 
Využijte členitého reliéfu; zatímco do kopce 
naše tělo více pracuje, z kopce se uvol-
něte, nezvyšujte rychlost, ale vydýchávejte. 

Mnohdy pomůže vyklepat ruce, zakroužit 
v ramenech a na rovince pokračovat 
v běžeckém stylu dál.

Na závěr tréninku nezapomeňte na 
strečink a protažení ve výdržových 
pozicích. Při běhu se nejvíce zapojují 
dolní končetiny, proto protáhněte přední 
a zadní strany stehen, ale nezapomeňte 
ani na přitahovače, které máme přetížené 
z každodenní činnosti.

Strečink by měl trvat minimálně 5 minut. 
Správným protažením odměníte své tělo 
za výkon, který podalo.

jAKÉ jE FunKČní MiniMuM?
Pokud začínáte, věnujte běhu alespoň 
20 – 30 minut a postupně dobu navyšujte. 
Uvidíte, že za pár týdnů už hravě uběhnete 
v tempu 5 km a vaše tělo bude pracovat 
efektivněji.

Pokud to myslíte s běháním vážně a časem 
se rozhodnete i pro první závod, je 
potřeba běhat pravidelně, a to minimál-
ně 3x týdně.

jAKýM SPoRTEM BěHání DoPlniT?
Pro naše tělo je velice důležitá kompenzace. 
Ačkoliv při běhu pracuje celé tělo, je vhodné 
zařadit i jiné aktivity. Nezapomínejte však na 
jednu věc; tělo není stroj a svaly na nohách 
jsou veliká svalová skupina, která při vyšší 
zátěži potřebuje až 3 dny na regeneraci.

Určitě ale nezůstávejte pouze u běhání. Roz-
víjejte i jiné sporty a dovednosti se svými 
přáteli, ať už jde o badminton, tenis, volejbal 
či fotbal.

inzerce

Trenérka nikola BarTáková radí s Běžeckým Tréninkem

www.forumliberec.cz

FORUM 
APPKA

Uvolněte si místo 
v peněžence a zkuste 
novou nákupní 
aplikaci.

Stáhněte si

Appka_Liberec_A4.indd   1 22.1.15   15:50

tipy od trenérky

Je dobré si v běhu stanovit postupné 
cíle. Jedním z těch vyšších může být 
pražský dubnový závod 360°chal-
lenge, běžecký závod na 6 km, kde 
vždy po 700 m na závodníka čeká 
stanoviště, na kterém musí zdolat 
2 cviky s vlastní vahou (více na 
www.360challenge.cz).

Přehled běžeckých závodů také 
najdete na www.behej.com.

nikola Bartáková
od dětství se věnovala kick-boxu, karate a plavání; od vysoké 
školy aerobiku, snowboardingu a lyžování

Absolventka FTVS Uk

držitelka řady licencí a certifikátů
norman’s academy – instruktor fitness
dexter Academy – kinesiotaping
TRIGGeR PoInT therapy
SVVAT – Aktivní chodidla pro zdravý pohyb
SVVAT – Funkční kolena po radost z pohybu
a další certifikáty z oblasti trenérství a fitness

Pořadatelka závodů Spartan Race, Army Run a 360°challenge
Účastnice běžeckých závodů po celé evropě a v USA
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hlavní rozhovor

juRaj Sviatko

ve Sport Parku liberec
máme nadstandardní
krasobruslařské zázemí

jAK SE DoSTAnE SloVEnSKý REPRE-
zEnTAnT Do liBEREcKÉHo KRASo-
BRuSlAřSKÉHo KluBu?
Za to může trochu náhoda a také můj bývalý 
trenér. Na Slovensku jsem jako reprezentant 
trénoval pod ruským koučem, mám tedy asi 
tu nejlepší a zároveň nejtvrdší školu. Když ho 
slovenský svaz odmítl platit, doporučil jsem 
ho do libereckého klubu, kde hledali trenéra. 
Já jsem si pak dva roky zlepšoval svoje do- 
vednosti v kanadském Montréalu, kde jsem 
zároveň učil hokejisty techniku bruslení, což 
mi mimo jiné umožnilo zaplatit můj trénink.

Po návratu jsem trénoval v Karviné, odkud 
to do Liberce není tak daleko. S mým 
bývalým trenérem jsme se domluvili na 
týdenním soustředění tady v libereckém 
klubu. Nakonec jsem zde strávil pod jeho 
vedením celý rok 2004.
Když s trénováním skončil, oslovil mě 
předseda klubu pan Zakouřil s nabíd-

kou zaujmout jeho místo a navázat tak 
na jeho působení. V té době jsem už uza-
víral svoji závodní kariéru a uvažoval jsem 
nad vstupem do ledové show. Nabídka li-
bereckého angažmá mě ale lákala víc, takže 
jsem vystudoval trenérskou školu a získal 
první, nejvyšší trenérskou třídu. Chvíli jsem 
působil jako soukromý trenér a po sloučení 
klubů jsem přešel na pozici hlavního trenéra.

V liBERci TEDy V TÉ DoBě PůSoBilo 
VícE KluBů?
Tehdy zde byly dva kluby – BK Liberec 
a BK Variace Liberec. Měli jsme k dispozi-
ci jednu ledovou plochu ve Svijanské aréně 
a mrazák, jak jsme říkali kluzišti na místě 
dnešní indoorové haly. Oba kluby, jak už to 
tak bývá, spolu soupeřily. O členy, o místo 
a čas k tréninku. To byl samozřejmě nesmysl; 
každý z klubů tak přicházel o hodiny na ledě, 
protože se celková dotace dělila mezi dva 
subjekty. Po dokončení velké arény a úpravě 

kluzišť ve Svijanské aréně se naštěstí mezi 
činovníky obou klubů a provozovatelem 
areálu zrodila dohoda. Kluby se sloučily 
do jednoho, který získal podporu i zázemí 
zde v areálu. Se sloučením klubů se musela 
vyřešit pozice hlavního trenéra. Díky závod-
ním zkušenostem a trenérské licenci jsem 
dostal nabídku na pozici hlavního trenéra, 
kterou v klubu BK Variace zastávám dodnes.

SPojEní KluBů Byl PoDlE VáS 
KRoK SPRáVnýM SMěREM?
Myslím, že se nám podařilo změnit 
celkovou atmosféru v klubu výrazně 
k lepšímu. Když jsem nastoupil, každý 
trenér měl svoji skupinku svěřenců, de 
facto klientů, a k nim neměl přístup 
nikdo jiný. Když byl nemocný, nikdo ho 
nezastoupil. Tento přístup se stále prak-
tikuje ve spoustě klubů, ale u nás jsme 
to odbourali. Vytvořili jsme si strategii, 
trenérský systém. Dnes fungujeme jako 
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hlavní trenér klubu Bk variace 
liberec
desetinásobný mistr Slovenska 
a bývalý reprezentant
osmý na MS juniorů
v liberci působí od roku 2004

bývaLý SLovenSký rePrezentant, kraSobruSLař JuraJ Sviatko, PřišeL do 

Liberce vLaStně náhodou za Svým bývaLým trenérem. v kraJSkém měStě Se 

mu zaLíbiLo i díky uPLatnění v míStním kraSobruSLařSkém kLubu. deSátým 

rokem Se z Pozice hLavního trenéra Libereckých kraSobruSLařů neuStáLe 

Snaží zLePšovat zázemí a tréninkové možnoSti Svých Svěřenců. S JuraJem 

Sviatkem JSme Si PovídaLi o Jeho začátcích v Liberci i PLánech do budoucna.

+
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opravdový klub, kde všichni jeho členové 
najdou zázemí a pomoc od ostatních.

KDy jSTE Vy PřESTAl S AKTiVníM 
záVoDníM KRASoBRuSlEníM?
V roce 2005 po ME v italském Miláně. To 
byl shodou okolností rok, kdy se zavedl 
nový systém hodnocení. V pětadvaceti 
letech už pro mě bylo dost složité přiz-
působovat se této změně. Navíc to bylo 
v době, kdy už jsem působil jako trenér, 
takže rozhodnutí nebylo tak složité.

cHyBí VáM záVoDění nEBo jSTE už 
nAPlno PonořEný Do TREnÉRSKÉ 
úloHy?
Ač mám soutěžení rád, tak mi aktivní účast 
na závodech nechybí. Zvláště ke konci mé 
závodní kariéry se projevoval velký tlak od 
svazu a vysoká očekávání například při 
obhajobě titulu a podobně. Teď si závody 
užívám z pozice trenéra. Ale někdy je těžké 

to za mantinelem vydržet, když nemůžu 
ovlivnit výkon na ledě. Občas mám chuť 
nazout brusle a na led znovu naskočit.

jAK HlEDáTE TAlEnTy PRo KRASo-
BRuSlEní?
Děti, které mají zájem o závodní krasobru-
slení, obvykle necháváme projít základ-
ním kurzem bruslení. Zde si děti, rodiče 
i trenéři mají možnost vzájemně ověřit, 
zda si vybrali správně, než začneme s in-
tenzivní krasobruslařskou přípravou.

jE o ni zájEM?
V současné chvíli máme 32 aktivních 
členů, kteří se účastní závodů. Nejvíce 
jich je ve věkové kategorii od devíti 
do jedenácti let. Ale jsou tam děti od 
předškolních let až po dospělé.

Nabírat nové členy do závodního klubu 
je stále těžší. Kromě konkurence dalších 
sportů a zájmů obecně nám situaci 
neulehčuje ani to, že krasobruslařský 
trénink není pro naše svěřence a jejich 
rodiče úplně levnou záležitostí. Měsíční 
příspěvky se pohybují kolem dvou tří tisíc 
korun. Za to ovšem naši svěřenci dostá-
vají velice kvalitní servis nejen v podobě 
tréninků na ledě, ale i nadstandardního 
zázemí, které jsme ve Sport Parku Liberec 

vypracovali asi na nejvyšší úroveň v re-
publice. Vše je tu při ruce, nejen pokud 
se bavíme o trénincích na ledě a suché 
přípravě. Naši svěřenci například mají 
možnost chodit do sportovních tříd 
základních škol, které jsou hned v soused-
ství areálu, a rodiče tak nemusí vůbec 

řešit přesun dětí mezi školou a tréninkem 
a podobně.

co oBnáší záVoDní PříPRAVA KRA-
SoBRuSlAřů?
Základem jsou samozřejmě hodiny 
a hodiny na ledě. Na ten se v rámci tréninku 
dostanou až sedmkrát týdně. Nezbytná je 
ovšem i suchá příprava, během které se 
rozvíjí motorické dovednosti, nacvičují se 
figury, zlepšuje fyzička. Sezónu začínáme 
už v srpnu, kdy se otevírají ledy. Bruslíme 
do konce zimní sezóny, přibližně do dubna. 
Pak si naši závodníci zhruba na tři týdny 
odpočinou a do konce června navazujeme 
letní přípravou. V červenci máme volno.

Obecně se snažíme u našich dětí pěsto-
vat nejen krasobruslařské dovednosti, ale 
dbáme na celkový rozvoj osobnosti. Pokud 
se nám podaří „vypěstovat“ výborného kra-
sobruslaře, je to skvělé, ale především nám 
jde o to, aby z nich vyrostly zralé osobnosti.

V KoliKA lETEcH By SE Mělo SE 
záVoDníM KRASoBRuSlEníM 
zAČínAT?
Stejně jako v jiných sportech platí, že čím 
dříve, tím lépe. Samozřejmě můžete začít 
i v deseti letech, ale o to intenzivnější 
přípravu pak musíte mít. Ty hodiny 

a hodiny na ledě jinak nedoženete. První 
závody pak absolvují přibližně v sedmi 
letech. Pro mladší děti jsou soutěže 
zbytečná zátěž.

jAKýMi úSPěcHy SE MoHou VAši 
SVěřEnci PocHluBiT?
Mezi naše nejúspěšnější závodníky patří 
Andrea Kresničerová, kterou trénuje Hana 
Urbánková a já jí pomáhám s konzultacemi. 
Andrea patří do republikové špičky a v roce 
2011 získala mistrovský titul v kategorii 
mladších žaček na MČR. I letos je jednou 
z favoritek mezi žačkami. V kategorii seniorů 
se hodně dařilo Marco Zakouřilovi, který 
v roce 2012 získal třetí místo na Mistrovství 
ČR. Bohužel měl minulé léto zdravotní pro-
blémy a aktuální sezóna mu nevyšla. 

Oba naši závodníci zároveň reprezentovali 
Česko na mezinárodních krasobruslařských 
závodech. Obvykle se účastníme závodů 
v sousedních zemích. A samozřejmě 
objíždíme domácí soutěže. Prakticky každý 
víkend probíhají minimálně tři závody, jeden 
na nejvyšší úrovni a dva „druholigové“.

AKTiViTy KluBu AlE nEzAHRnují 
jEn záVoDní KRASoBRuSlEní…
Náš klub kromě závodní přípravy 
organizuje i kurzy bruslení pro veřejnost. 
Původně jsme používali označení školička 
bruslení, ale zájem měli kromě dětí i jejich 
rodiče, takže pořádáme lekce pro děti 
i pro dospělé. Děti k nám mohou chodit 
už od čtyř let. Kurzy jsou otevřené po 
celou zimní sezónu, mohou k nám přijít 
jednorázově, nebo si zaplatit deset lekcí 
najednou. Kurzy vedou naši zkušení 
trenéři. Ty šikovnější děti zároveň oslo- 
vujeme s nabídkou vstupu do našeho 
klubu. Lekce nám tedy slouží i jako taková 
líheň talentů.

Od letošního roku také připravujeme 
novinku v podobě letních kurzů pro tyto 
děti. Jakmile skončí sezóna na ledě, budeme 

ve stejných časech pokračovat s všeobecnou 
přípravou. Rodiče tak nemusí hledat novou 
aktivitu na léto a děti zůstávají v kolektivu 
a pod dozorem trenérů, které znají. Půjde 
o vše-obecný rozvoj zahrnující motorická či 
vytrvalostní cvičení, gymnastickou průpravu 
a další. To vše formou her, aby to děti bavilo. 
Samozřejmě jsou vítány i děti, které k nám 
přes zimu nechodily.

jAKý zájEM MAjí o KuRzy DoSPělí?
Myšlenka na kurzy pro dospělé se zrodila 
někdy před třemi roky a hned od počátku 
nás příjemně překvapil velký zájem. Hned 
od prvních lekcí byla tato aktivita úspěšná, 
takže v současné době jde o každoroční 
záležitost. Lekce pro dospělé probíhají  
od září do dubna každou sobotu ráno 
od sedmi do půl deváté. Zájemci najdou 
podrobné informace na našem webu 
www.variace.net.

DAří SE VáM KluB RozVíjET?
Samozřejmě se snažíme zázemí v našem 
klubu neustále zlepšovat, abychom všem 
členům mohli nabídnout co nejlepší pod-
mínky. Pořídili jsme speciální „udici“ či 
kladku pro nácvik některých prvků, které 
jsou pro začátečníky složité. Také pořizu-
jeme pomůcky pro trénink v zrcadlovém 
sále. Ale to jsou malé kroky na dlouhé cestě.

Takovým větším plánem je nápad na 
otevření sesterského klubu v Turnově, kde 
se nyní staví nový zimní stadion. Žádný 
krasobruslařský klub tam nepůsobí a my 
bychom tímto způsobem chtěli rozšířit naši 
školu, trenérskou filozofii.

Naši trenéři už působí například v Jablon-
ci, kde probíhají kurzy bruslení pro školy, 
nebo jsme vypomáhali v začátcích česko-
lipského klubu. Trenéři jezdili v té době do 
Lípy trénovat a předávat další zkušenosti. 
A z našeho kolektivu se nakonec rekrutoval 
i současný stálý trenér.

PoVEDETE KE KRASoBRuSlEní 
i VlASTní DěTi?
Mám pětiletého syna a rok 
a půl starou dcerku. Chci 
je vést k bruslení jako ta-
kovému a sportu obecně. 
Třeba jen proto, aby se 
mohli předvést na veřej-
ném bruslení. Ale bude 
záležet jen na nich, zda 
a který sport si vyberou. 
Jedno vím jistě už teď; pokud 
se budou věnovat krasobru-
slení, určitě je nebudu trénovat 
já. To by nejspíš nefungovalo.

[ kromě závodní přípravy organizujeme i veřejné kurz
 bruslení pro děti a dospělé… ]
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inzercesoutez

nový turistický 
okruh mapuje 
stopy liebiegů
v liberci

náměstí dr. e. Beneše 23, 460 01 liberec

tel.: 485 243 137

jedna z nejvýznamnějších liBeReckých Rodin, kteRá na přelomu 19. a 20. Století významně ovlivnila měSto 
a jeho tvář, je tématem nového liBeReckého tuRiStického okRuhu nazvaného „po Stopách lieBiegů“

Rodina textilních průmyslníků se zasloužila o rozvoj průmyslu na 
Liberecku a firma Johann Liebieg & Co. svého času zaměstnávala 
tisíce zdejších obyvatel. Jejich liberecká textilní fabrika byla jedním 
z největších výrobců látek v celé tehdejší monarchii.

Stopy po působení Liebiegů jsou v Liberci patrné dodnes, a to 
především v podobě řady architektonických památek. Nový 
turistický a průvodcovský okruh, který rozšiřuje nabídku města pro 
návštěvníky, provede zájemce více či méně známými místy v Liberci.

Objekty a místa jsou označena očíslovanými skleněnými 
tabulkami nebo stojany, z nichž se lidé dozví základní informace 
ve čtyřech jazycích.

K novému průvodcovskému okruhu byla také vydána čtyřjazyčná 
brožura, která je volně dostupná v městském informačním centru 
spolu s mapovým podkladem, podle něhož mohou turisté putovat 
po Liberci.

Trasa návštěvníky zavede na sedmnáct míst. Například do 
Liebiegova městečka, na původní sídliště Domovina, k vilám 
rodiny či na Libereckou výšinu.Součástí brožurky je také přehled 
průmyslové architektury partnera projektu – polské Jelení Hory.

Více informací lze získat v městském informačním centru a na 
internetu www.visitliberec.eu/liebieg, kde je k dispozici interaktivní 
mapa všech míst.

iNfO@ViSiTLibeReC.eu www.visitliberec.eu www.LibeReC.Cz

městské informační centrum liberec
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KVěTnoVý KoncERT V  ARÉně BuDE oSlAVou 
nEjEn PRo FAnoušKy, AlE i PRo KAPElu. jAK SE 
nA něj TěšíTE?
No, tak zatím vyhrává těšení. Kousek za ním se ale 
pochopitelně potácí trocha té nejistoty. Hráli jsme s hochy 
už leckde, takhle velký prostor si ale zkusíme poprvé. 
Nicméně těším se opravdu moc – a ty lehké obavy jenom 
nazvu zodpovědností a nenechám je vyhrát.

PRoGRAM Má BýT PRůřEzEM DVAcETilETou HiSToRií 
KAPEly. co VšE SE Do něj VEjDE?
Písničky, písničky – a zase písničky. Máme jich za ty roky 
dostatek a myslím, že si každý návštěvník koncertu přijde 
na své.

DoKážETE SE PřizPůSoBiT VElKÉMu PRoSToRu 
HoME cREDiT AREny?
No, budeme muset! Hlavní podmínkou zvládnutí takového 
prostoru je kvalitní ozvučení, a toho se nám dostane. Pevně 
v to věříme.

zVolili jSTE zAjíMAVÉHo HoSTA, liBEREcKý 
oRcHESTR BiG’o’BAnD. PRoČ PRáVě jE?
Kdo „Big’O’Band“ někdy slyšel, jistě si odpoví sám. Jsou 

prostě skvělí. Spousta hudby, spousta energie, velká pro-
fesionalita. Když jsme přemýšleli o nějakém ozvláštnění 
koncertu, zavrhli jsme ihned dnes tak populární symfonické 
úpravy. Žestě znamenají nářez – a o ten nám jde.

DVAcET lET PůSoBEní SKuPiny PřinESlo RůznÉ 
PERSonální oBMěny. PřijDou i BýVAlí ČlEnoVÉ?
Do publika nevím, ale na jevišti se čtyři naši bývalí kole-
gové opravdu objeví. Budou to houslisté Tomáš Nezdara 
a Zbyšek Sadílek, kytarista Ladislav Třmínek a v neposlední 
řadě skvělá zpěvačka Lucka Kotrmanová.

DVAcETilETá TělA By MělA BýT nyní V TzV. „V nEj-
lEPšícH lETEcH“… jSou?
Ta Těla s velkým T určitě ano. U organismu jako je kapela je 
totiž možná taková zvláštní časová smyčka, kdy se nejlepší 
roky mohou opakovat několikrát. A já cítím, že tahle sestava 
je co do energie a pohody srovnatelná s těmi „nejlepšími 
roky“ v devadesátých letech, kdy to byla opravdu velká jízda.

KAPElA SE oPRoTi PůVoDníMu PěTiČlEnnÉMu 
uSKuPEní, VE KTERÉM zAČínAlA, RozRoSTlA 
o noVÉ ČlEny A náSTRojE. jAK To zMěnilo zVuK 
A STyl HRAní KAPEly?

Už samotná absence pro Těla tak typických houslí samozřejmě 
celkový sound změnila hodně. Housle byly součástí obsazení 
osmnáct let a nelze si proto jejich zvuk od Těl jen tak odmyslit. 
Každopádně ale osvěžení a „drajv“ v podobě našich dvou 
dechařů nechává na tuhle nostalgii zapomenout – jak už 
mi bylo našimi fanoušky kolikrát řečeno. Je to jiné – není to 
horší. Leckdo naopak pokládá nové obsazení za jediné to 
pravé. A to je hlavní.

jE SložiTÉ jE SKlouBiT K TAKoVÉM PoČTu liDí 
cHoD KAPEly? zVlášť, KDyž HuDEBníci z KAPEly 
MAjí SVojE ciVilní zAMěSTnání.
Uff… Složité – a těžké to je! Mohl bych vyprávět dlouze 
a teskně, ale nebudu. I přes všechny ty rodinné a pracovní 
trampoty to celkem zvládáme.

cíTíTE jAKo FRonTMAn zA FunGoVání Těl oDPo-
VěDnoST?
Kdybych necítil zodpovědnost já, tak kdo už? Jsem jediný 
původní člen, „tělím“ se už víc než 22 let… a především 
ten soubor hraje moje písničky. Takže ano, zodpovědný 
jsem já – případné reklamace u mě!

jE TEDy PRAVDou, žE jSTE AuToREM TExTů 
A HuDBy u VšEcH SKlADEB?
Ano, při vší skromnosti, případně drzosti, je tomu tak.

nEní To zAVAzující?
Samozřejmě, že je. K tomu se navíc musím přiznat, že 
nejsem jako autor nijak zvlášť plodný. Nějak se v tom 
kalupu životním nemám moc kdy usebrat a skutečně se 
soustředit jen na tvorbu. Vlastně… to, že vznikly ty čtyři 
desky, to je skoro zázrak. A především plod trpělivosti 
mých spoluhráčů a fanoušků.

kdo jsou těla

luBoš BERánEK (49)
zpěv, klávesy
frontman, autor hudby a textů
První hudební skupinu založil ve 13 
letech. V 80. letech hrál ve skupinách 
I.Q. 250 a Kamufláž, vystupoval také 
jako písničkář. Tři roky byl součástí 
liberecké kapely Solomon Bob. Hraje 
na piano, kytaru a pozoun.

DAViD KuČERA (35)
elektrická a akustická kytara, zpěv
Muzice se věnuje od dětství, působil 
v kapelách Lazy Creeping, T-Bone 
steak, Cheeky Freaky a Anabáze, 
vstupoval se zábavovými kapelami. 
V Tělech od roku 2012.

onDřEj PRcHAl (28)
elektrická a akustická kytara, zpěv
Jako kytarista hostoval v řadě jaz-
zových, rockových a popových 
projektů. Hraje v muzikálu Monty 
Python’s Spamalot. Člen skupiny The 
Scoffers. S Těly od roku 2012.

PETR DASTycH (44)
trumpeta, zpěv
Působí v divadle F. X. Šaldy, vystupoval 
v zahraničních muzikálech Bídníci 
a Fantom opery, v regionu spolupra-
coval s kapelami Pro Babalu Aye, SOS 
a Mandragora, hostoval ve skupinách 
Jarret a Krucipusk. S Těly od 2010.

AlEš HníDEK (38)
basová kytara
Začínal v hudebních kurzech Pavla 
Havlíka, spolupracoval s kapelami 
Ňáký Heleny, Insane Fly, U2 Pop 
Revival nebo Tres Udos. S Těly od 
roku 2012.

PAVEl šÉn (50)
bicí
Do roku 1994 hrál se skupinou 
Solomon Bob, poté se věnoval 
hudebnímu projektu BayBay, kapele 
Pop Eat. S Těly od roku 2012.

KAREl šolTyS (32)
saxofon
Věnuje se různým hudebním žánrům, 
především jazzové hudbě. Spolupra-
coval na projektech s jabloneckým Jazz 
h Factor a libereckými kapelami JMQ, 
Just Friends a Žákovským big bandem 
ZUŠ Liberec. S kapelou Těla hraje od 
podzimu 2010.

TĚLa
v lIBercI Se najde málo takových, kteří o nIch nIkdy neSlyšelI. 

nejen na regIonální hudeBní Scéně Se těla PohyBují více než 

dvacet let. dvě deSetIletí navíc letoS uPlynou od vydání jejIch 

deButového alBa „co to je?“ S legendárním hItem hej Báro. kulaté 

výročí oSlaví těla Se SvýmI fanoušky a mIlovníky doBré muzIky 

velkým koncertem v home credIt areně, na který je zve frontman 

a jeden ze zakladatelů SkuPIny luBoš Beránek.
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inzerce

PoSlEDní z VAšicH ČTyř AlB, SE zVlášTníM názVEM 
„nAMálE“, VzniKlo už V noVÉ SESTAVě PřED DVěMA 
lETy. jAKÉ jE?
Záludná otázka. Odpověď záludná nebude: Je hezké! A vážně? 
Těžko soudit sám sebe, ale řekl bych, že obsahově není o nic 
víc zádumčivější ani rozvernější než předchozí alba, hudebně 
a aranžérsky dokonce pestřejší. My máme z „Namále“ dobrý 
pocit. Podstatné ale je, jaký dojem dělá na posluchače. Těch 
je třeba se ptát. My máme ohlasy výborné.

MělA TělA oPRAVDu něKDy nAMálE? TEDy PoKuD 
To cHáPEME jAKo HRozící KonEc A RozPAD KAPEly?
Chápeme to, bohužel, oba správně špatně: krize byly. Malé, 
střední – a asi tak dvě opravdu velké. Nepovažuji za důležité 
rozebírat jejich důvody, které byly zdravotního i vztahového 
rázu. Jsem rád, že jsou za námi a budu doufat, že už ani jedna 
před námi. Název desky „Namále“ jen symbolicky ty smutnější 
časy uzavírá.

DVAcET lET jE DlouHá DoBA, AlE i PoDlE cHySTAnÉ-
Ho KoncERTu Má KAPElA jEšTě SPouSTu EnERGiE. 
jAK ViDíTE SPolEČnou „TělESnou“ BuDoucnoST?
Nadějně? Ne, to je málo. Vidím ji skvěle! Protože kdybych 
neviděl, nemohl bych to dělat. Teď už jen doufat, že to není 
jen vidění.

jEšTě Mi DoVolTE SE VRáTiT K nEjznáMějšíMu HiTu 
KAPEly, PíSniČcE HEj BáRo S nAKAžliVýM PoPěV-
KEM „ujÉDA-PAM“. PRý jSTE ji PSAl inSPiRoVán VAší 
TEHDy ČTyřlETou DcERou. PřijDE Si ji S VáMi Do 
ARÉny zAzPíVAT?
Tak to bych asi nechal jako překvapení. Protože… nemám ponětí! 
Ještě se mi, dcerka, nevyjádřila. Nechám se překvapit i já.

Zrození libereckých Těl se datuje ke konci roku 1992. 
Název kapely vzešel z návrhů jako "Lidi", "Tvoři", "Lidské 
bytosti" i nekonvenční "Do půl těla". Odtud byl jen 
krůček k definitivnímu názvu kapely TĚLA, které utvořili 
klávesista, zpěvák a trombonista Luboš Beránek, hou-
slista a zpěvák Petr Gros, kytarista a zpěvák Ladislav 
Třmínek, baskytarista Jan Skrbek a bubeník Martin 
Pospíchal.

Kapela začala vystupovat v libereckých rockových 
klubech a po příznivých ohlasech se rozjela i do dalších 
míst, vystupovala na festivalech. V lednu 1994 vzniká 
první demokazeta v libereckém studiu SPIN. Jejich 
písničky hrají nejen regionální rádia. Rok zakončují 
účinkováním s Bárou Basikovou jako předkapela 
Basic Beatu. První album s názvem "Co to je?" vychází 
v lednu 1996. Křtu v Lidových sadech se účastní tisíc 
fanoušků. Klip ke skladbě "Hej Báro" třikrát zvítězil 
v hitparádě SOS na TV PRIMA. Následoval úspěšný 
rok plný koncertů. Druhé album s názvem "Možná…" 
v únoru 1997 pokřtil v libereckém PKO Michal Dvořák 
z kapely Lucie. Skupina vyrazila na turné. V anketě 
Český slavík 96 a 97 se TĚLA umístila v první stovce. 
V květnu 1998 se skupina po půlroční pauze vydala 
na koncertní pódia s obnoveným repertoárem.

V roce 2001 vzniká v poněkud obměněné sestavě CD 
„Noční múzy“, na kterém hostuje uznávaná jazzová 
zpěvačka Jana Koubková. V roce 2002 dostávají 
Těla nabídku zahrát si v proslulé pražské „Balbínově 
poetické hospůdce“ a následující čtyři roky se stávají 
pravidelnou součástí programu. Během dalších let 
probíhají ve skupině za stálého koncertování dílčí 
personální změny. Začátkem roku 2007 ale Těla přestá-
vají na tři roky hrát. Důvodem jsou vážné zdravotní 
problémy frontmana kapely. V roce 2010 se Těla dávají 
opět do pohybu, vrhají s novou energií do zkoušení 
a chystají sérii koncertů, na kterých je doprovází 
i dechová sekce a vokalistky Petra Matoušková a Lucie 
Kotrmanová.

Ve zlomovém roce 2011 kapelu opouštějí zakladatelé 
Petr Gros a Martin Pospíchal a spolu s nimi i Martin 
Mráz. Zbylí členové Luboš Beránek a baskytarista 
Aleš Hnídek oslovují nové muzikanty a sestava se 
začátkem roku 2012 ustaluje na sedmi „Tělech“. Ke 
dvěma „starým“ přibyla nová v podobě kytaristy 
a hráče na violu Ondřeje Prchala, kytaristy a zpěváka 
Davida Kučery, bubeníka Pavla Šéna, saxofonisty 
Karla Šoltyse, trumpetisty a zpěváka Petra Dasty-
cha. Skupinu doplňuje zpěvačka Lucie Kotrmanová. 
V novém složení kapely housle nahradili dechaři. 20 let 
existence slaví obnovená kapela v roce 2013 vydáním 
nového CD s názvem „Namále“. Kmotrem nové desky 
je Michal Malátný z kapely Chinaski a křest se mění 
v tříhodinový koncert opět pro bezmála tisíc lidí.

U příležitosti 20. výročí natočení prvního alba skupina 
chystá skupina koncert v Home Credit Areně za účasti 
bývalých členů kapely a hostů.

Jak rostla Těla

& Big´O´Band
22. května 2015 
od 19.30 hodin 
Home Credit Arena Liberec

Koncert dvacetiletí | 20 let od vydání prvního CD kapely TĚLA
20 let od vydání prvního čísla měsíčníku KALENDÁŘ | 10 let Home Credit Areny

BRATŘI V TISKU
BRATŘI V TISKU

Správné odpovědi posílejte do 30. 4. 2015 na e-mail soutez@sportparkliberec.cz

SOUTĚŽTE O VSTUPENKY
NA KONCERT!
Soutěžní otázka:
Jak se jmenovala první deska kapely Těla?
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HoDinoVá PRoMěnA
V neděli dopoledne se po kluzišti ještě 
proháněli Bílí Tygři při předzápasovém 
tréninku. Večer stejného dne byste tu už 
s bruslemi neuspěli; ledovou plochu zakryly 
černé desky z tvrzeného polystyrénu, na 
kterých o den později vyrostlo pódium 
s veškerou koncertní technikou.

„Stavba černé izolační podlahy, kterou 
začínají veškeré úpravy multifunkční haly 
pro jiné akce než je hokej a krasobruslení, 
zabere přibližně hodinu. Stejně jako její 
demontáž. Často se staví či rozebírá pozdě 
večer, protože se obvykle den před nebo po 
akci hraje extraligové utkání Bílých Tygrů,“ 
přibližuje produkční manažer Home Credit 
Areny Libor Stejskal, a dodává: „Podlaha se 
skládá jako obrovské puzzle, jen jednotlivé 
‚dílky‘ mají na šířku i výšku více než metr.“ 
Na takto připravené ploše pak lze postavit 
pódium a rozmístit židle pro sezení.

DVouDEnní PříPRAVA
Produkce koncertu přiváží vlastní techniku: tři 
kamiony plné světel, reproduktorů, sloupů, 
kabelů, nářadí, rekvizit a nespočtu dalších věcí. 
„Produkční výpravu u takové akce jakou je 
muzikál tvoří zhruba stovka lidí,“ počítá pořa-
datel Jaroslav Pém z agentury SuperKoncerty.
cz, který v liberecké hale produkoval před 
dvěma lety koncertní verzi muzikálu Kleopatra 
nebo koncert Michala Davida. Technika přijela 
rovnou z předchozího představení v Pardubi-
cích. Spolu s materiálem dorazil do Liberce 
i tým zvukařů, osvětlovačů a dalších techniků.

Samotnou přípravu haly na představení má na 
starosti kolem dvaceti lidí. „Se stavbou ground 
supportu, tedy pódia a okolní konstrukce, 
která nese světla, ozvučení a další potřebnou 
techniku, jsme začali v pondělí ráno. K tomu 
bylo zároveň zapotřebí umístit zvukařský 
stánek, dálková světla, kabeláž a další,“ po- 
pisuje přípravu Jaroslav Pém. Kompletní 
příprava haly zabrala osmnáct hodin. „Skončili 
až kolem druhé hodiny ranní,“ dodává.

V úterý dopoledne po předchozím shonu 
aréna odpočívá v očekávání velkolepého 
muzikálového představení. To se ode- 
hrává v originálních kulisách z původní 
verze muzikálu. Pro každé ze tří jednání, 
odehrávajících se v 15., 19. století i v blízké 
budoucnosti, se kulisy mění. V aréně proto 
bylo třeba připravit speciální kolejnice. 
Zatímco v divadle se mění vytahováním 
na kladkách, v hale takovou techniku použít 
nelze. Nadstandardní rozměry kulis dokládá 
i obrovská ruleta z posledního jednání, které 
se odehrává v kasinu. Má průměr přes dva 
metry. Bonusem pro diváky jsou postranní 
projekce, na kterých mohou sledovat detail-
ní záběry z pódia či scénická videa.

DiVADElní SPolEČnoST PřijížDí
Herce a zpěváky v den představení přiváží 
dva autobusy. Ansámbl představení čítá 
na pětadvacet účinkujících z divadel 
Karlín a Broadway a pět desítek spolupra-
covníků od maskérek, přes kostymérky 
až po kulisáky. Hlavní ženská muzikálová 
hvězda, představitelka Lorraine Leona 
Machálková, s Olgou Lounovou ještě 
stihnou autogramiádu v centru města. 
Odpoledne čeká interprety i techniky po- 
slední společná zkouška před večerním 
představením.

„Účinkující využívají hokejové šatny pro 
hostující týmy, které po dohodě s pořa-
datelem případně vybavíme. Při takovém 
počtu účinkujících, jaký má představení 
Dracula, se využije všech pět velkých 
šaten pro hosty i ty menší pro rozhodčí,“ 
nechává nahlédnout do zákulisí produkční 
manažer haly. „Kromě zázemí pro vystu-
pující potřebujeme prostor pro maskérnu, 

catering či uložení kostýmů, kterých se 
v představení použije několik desítek,“ 
dodává k tomu producent. „Zajistit 
potřebné zázemí pro takové množství lidí 
je náročné. V Liberci se pokaždé setkáme 
s profesionálním přístupem, a proto se 
sem rádi vracíme,“ chválí si prostředí 
Home Credit Areny.

PoSlEDní SMěnA zAČíná, KDyž 
VšicHni oDEjDou
Famózní představení, které je mimo 
jiné poctou již nežijícím autorům Karlu 
Svobodovi, Zdeňku Borovcovi a Richardu 
Hesovi, sleduje před pódiem i v ochozech 
haly na tři tisíce diváků. Užívají si známé 
hity, profesionální výkony oblíbených 
zpěváků i strhující příběh strachu, lásky 
a věčného hledání štěstí.

Jakmile po představení utichne aplaus, 
nahradí romantickou atmosféru v hale 
opět plné pracovní nasazení. Na plochu se 
vrací tým techniků, kteří rozeberou celou 
scénu a po úklidu i izolační podlahu. Ač je 
demontáž z podstaty věci o něco rychlejší, 
odchází poslední pracovníci z haly až nad 
ránem.

Hráči Bílých Tygrů, kteří to ráno absolvo-
vali přípravu na večerní duel s Litvínovem, 
ani nepoznali, že se večer předtím nad 
ledem tyčil středověký hrad temného pána 
Dráculy.

Také Jaroslav Pém za produkci je spokojen 
a zve na další akce: „V prosinci se do 
Home Credit Areny vracíme s koncertem 
nestárnoucího Michala Davida. Příští rok 
chystáme další muzikálová představení, 
která si diváci v Liberci tak oblíbili.“

Pohled do 
kuchyně 
neSmrtelného 
dráculy
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čeSký „muzIkál Století“ oSlavIl 

dvacáté výročí od Své PremIéry 

dvěma exkluzIvnímI PředStavení-

mI v ParduBIcích a v lIBercI. kon-

certní PředStavení nejúSPěšněj-

šího čeSkého muzIkálu dracula 

tak v únoru PřIvítala vyProdaná 

home credIt arena. neSmrtelný 

PříBěh láSky a  utrPení PřIve- 

zly na Sever čech třI kamIony, 

dva autoBuSy I  několIk aut. 

nahlédněte S námI do zákulISí 

PříPravy koncertu v lIBerecké 

multIfunkční hale. jak Se aréna 

z  hokejového SvatoStánku 

Promění na tajemný hrad v kar-

Patech a zaSe zPět?
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KREDiTní PERMAnEnTKA 
VSTuPEnKA Do SVěTA SPoRTu
Novinka, která s aktuální sezónou vstoupila 
v platnost, výrazně zvýhodňuje pravidelné 
návštěvníky a zjednodušuje jim rezervaci 
i placení vybraných sportovišť. Nové kreditní 
permanentky do Haly míčových sportů 
nahradily původní vstupové permanentky 
vydávané na jednotlivé sporty. Kreditní 
permanentky umožňují nabití a následné 
dobíjení karty zvolenou částkou, která se 
připíše na účet. Tento kredit lze následně 
čerpat na všechny individuální sporty, které 
hala nabízí – tenis, badminton, stolní tenis 
a ricochet.

Další výhodou je, že s využitím online 
rezervačního systému na webové adrese 
rezervace.sportparkliberec.cz je možné 
spárovat účet se zakoupenou kreditní 
permanentkou. O stavu svého kreditu 
tak lze mít nepřetržitý přehled přímo 
v rezervačním systému.

Kromě pohodlného placení sportovišť 
přináší kreditní permanentka svému majiteli 
okamžitou výhodu v podobě automatické 
15% slevy na tato sportoviště. V dopoled-
ních časech, kdy na sportovištích platí zvý-
hodněná sazba, se dá sportovat již od 85 
Kč za hodinu.

BonuS KARTA
VýHoDnÉ SPoRToVání i náKuPy
Zakoupením kreditní permanentky do 
Haly míčových sportů se automaticky 
stáváte držitelem BONUS KARTY. Tato 
Bonus karta je společným projektem 
Sport Parku Liberec a klubu Bílí Tygři 
Liberec. Svým držitelům přináší slevy 
a výhody nejen přímo v areálu Sport 
Parku Liberec, ale i u řady obchodních 
partnerů v Liberci.

Sportovci jistě ocení jednu hodinu zdarma 
navíc při návštěvě libereckého bazénu či 
20% slevu do fitness studia 2BFit. Slevu až 
40 % uplatníte ve značkové prodejně Adidas 
v NC Géčko. 

Gurmáni mají možnost využít slevy v libe-
recké prodejně sýrů La Formageria GRAN 
MORAVIA, vinotéce Hruška v centru města 
či ovocném baru Fruitisimo. S Bonus Kartou 
ušetříte při návštěvě zoologické zahrady, 
solné jeskyně v A-styl Centru či na bow-
lingu v areálu Sport Parku Liberec. Slevy 
a výhody stále přibývají a kromě těch dlou-
hodobých přinášíme i jednorázové akce, 
například zvýhodněné skipasy na Ještěd 
a další.

nuTREnD
SPoRTujTE S EnERGií
Potřebujete rychle dobít baterky před 
sportovním výkonem, zefektivnit trénink, 
dodat tělu energii? Řešení naleznete na 
recepci Haly míčových sportů.

Zde si můžete vybrat z řady produktů 
NUTREND od předního českého výrobce 
výživy a doplňků stravy určených těm, kteří 
preferují aktivní životní styl. V nabídce 
naleznete iontové nápoje, energetické 
tyčinky, carbo gely a mnohé další. Držitelé 
Bonus Karty mají navíc slevu 20 % na 
všechny tyto produkty.

iHEAlTH
cHyTRÉ SPoRToVání
Moderní technologie pronikají do všech 
sfér našich životů a sport není výjimkou. 
Výrobky z řady iHealth vám poskytnou 
množství užitečných informací o vašem 
těle, díky nimž budete sportovat efektivněji 
a snáze tak dosáhnete optimální kondice.
Základní řada zahrnuje například chytrou 

osobní váhu, měřiče kvality spánku či 
srdečního tepu. Kompletní nabídku ve 
formě katalogu vám poskytne obsluha 
na recepci Haly míčových sportů.

DáRKoVý PouKAz
iDEální DáREK PRo KAžDÉHo
SPoRToVcE
Trápíte se při vybírání vhodného dárku 
pro vaše blízké, přátele či kolegy? Máme 
pro Vás jednoduché řešení, které využijí 
sportovci i ti, kteří se některý z míčových 
sportů teprve chystají vyzkoušet. Dárkový 
poukaz v hodnotě 500 Kč, který zakoupíte 
na recepci Haly míčových sportů, lze 
libovolně využít na všechna sportoviště 
v kryté hale.

zAPoMEnuTý RuČníK?
jSME VAšE zácHRAnA.
Už vás po sportování postihla nepříjemná 
situace v podobě zapomenutého ručníku? 
Pokud jste navštívili Halu míčových sportů, 
nepropadejte panice, máme pro vás 
řešení. Na recepci haly si můžete za 80 
Kč zakoupit ručník o velikosti 100 x 50 cm, 
který problém vyřeší. Určitě se pak stane 
oblíbenou součástí vašeho sportovního 
vybavení.

hala míčových SPortů
V ž d y  n ě C o  n A V í C

do haly míčových sportů míří každý den stovky návštěvníků. kromě sportovišť samotných 
jim krytá hala nabízí i množství doplňkových služeb pro maximální komfort a požitek ze spor-
tovního výkonu. Sortiment služeb rozšiřujeme a upravujeme dle přání návštěvníků tak, aby 
se sem vždy rádi vraceli.

+

Hala míčovýcH sPorTů

otevírací doba
po–pá: 6–23 hod.
So–ne: 6–22 hod.

rezervace
tel.: 731 547 896
e-mail: rezervace@sportparkliberec.cz
online: rezervace.sportparkliberec.cz
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SPortování
vám zPříjemní
doPlŇkové SlužBy
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VSTuPEnKy nA PořáDAnÉ KulTuRní AKcE 
zakoupíte v Rotundě v areálu Sport Parku Liberec:

Otevírací doba:
Po: 9–12 a 13–18 hod.
Út: 13–18 hod.
St–Pá: 9–12 a 13–18 hod.
a před akcí minimálně 2 hodiny

KonTAKT
Tel.: +420 489 201 110
GSM: +420 731 547 895
Hotline: 800 800 007 (bezplatná)
vstupenky@homecreditarena.cz

oTEVíRAcí DoBA SPoRToVišť
Po–Pá: 6–23 hod.
So–Ne: 6–22 hod.

PARKoVání:
• v bezprostředním okolí sportovního areálu
• centrální a horní parkoviště
• parkoviště ve Svijanském dvoře

SPoRT PARK liBEREc
Jeronýmova 570/22
460 07 Liberec 7

Tel.: +420 488 048 121
Fax: +420 488 048 160
Hotline: 800 800 007 (bezplatná)
E-mail: info@homecreditarena.cz

Web: www.sportparkliberec.cz
GPS: 50° 45' 10.67" N 15° 2' 49.82" E

duLeziTe udaje

Mistrovství světa v Super Ballu opět v liberci

z provozu areálu: kolik energie spotřebuje?

o baseballu se členem libereckého klubu Patriots

Boot camp – dostaňte se do kondice

letní sportování v plném proudu

…a mnoho dalšího

příštích číslech

inzerce

Fandí
celá 
rodina
Bohatý výběr 

pro ženy, 

muže i děti!

e-shop
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