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V Hloubětíně se sportu daří

O tom, co všechno se děje v obou bazénech - s vodou nikoli chlorovanou, nýbrž mírně slanou -, říká ředitelka plavecké školy Kateřina
Vostárková: "V dopoledních hodinách probíhá výuka plavání dětí z 1. stupně základní školy, chodí sem i velké množství mateřinek, od
pondělí do pátku odpoledne tu máme kurzy plavání - pro neplavce, ale i kondiční a zdokonalovací - a kurzy akvabel, podvečery a část
víkendů jsou vyhrazeny sportovním klubům. Samozřejmě pokračuje i plavání pro veřejnost. Veřejnost jistě potěší, že i při kvalitnějších
službách cena vstupného včetně permanentek zůstává beze změny, stejně jako otevírací hodiny. Tak třeba - za půlhodinku v bazénu
zaplatíte třicet korun, ráno si můžete stihnout zaplavat ještě před nástupem do práce, večer se ve všední dny končí až v jedenáct.

V nabídce odpoledních plaveckých kurzů nás zaujal jeden, který je určen dětem od tří do šesti let a jejich rodičům. "Jedná se o velice
hravé seznámení s vodou, cílem je, aby se děti vody nebály a aby získaly správné pohybové návyky, vysvětluje paní Vostárková. Její
doménou je ale synchronizované plavání, známé spíše pod názvem akvabely. Jediný pražský oddíl, jehož základna čítá dvě stovky dětí,
za těch dvacet let pod jejím vedením získal řadu úspěchů - závodnice kategorie juniorek i seniorek jsou zařazeny do reprezentačního
družstva ČR a účastní se mezinárodních soutěží. Ve sportovním klubu akvabel se tu scházejí pětkrát týdně - a protože je nutné družstvo
průběžně doplňovat, i letos probíhá nábor nových zájemkyň. Ne všechny holčičky ve věku 6, 7 nebo 8 let znalé plavání, jež se přihlásí,
budou ale po absolvování příslušné průpravy závodit: zájemkyně o rekreační formu tohoto sportu - i starší, třeba třináctileté - mohou
jednou týdně docházet do kroužku akvabel. Aby byl přehled sportů, jimž se v hloubětínském areálu daří, úplný, musíme ještě zmínit
potápění, akva-aerobik, ale také "suchozemské sporty.

V tělocvičně vedle bazénu, kde zatím ještě probíhá rekonstrukce, našel svoji základnu úspěšný oddíl Basket Slovanka pod vedením
Jiřího Touška a Crazy club Evy Mičincové, cvičitelky aerobiku, organizující cvičení žen a podílející se mj. i na přípravě celostátní
soutěže Miss cvičitelka. Nedílnou součástí přestavby areálu bylo i vylepšení podmínek pro tenis: oba kurty, od podzimu ukryté v
nafukovací hale, se zvětšily a dobudovalo se i zázemí včetně tenisového klubu.
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