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Velký šipkový den
Silvestrovský turnaj o pohár starosty Městské části Praha 14
Přijďte 29. prosince do Zábavního centra CČM od 12 hodin.

Program:
13.00 Dětský turnaj (prezentace do 12.50)- hraje se high-score
16.30 Vyhodnocení dětského turnaje
17.00 Turnaj pro dospělé (prezentace do 16.50) - hraje se 501 double out (muži, ženy, společný turnaj)

Každý účastník dětského turnaje dostane od pořadatelů medaili.
Ceny do turnaje věnují Městská část Praha 14, GIGA Sport, Český šipkový svaz, SABE Sports. r.o., DART MEN s.r.o.,
Compumatic a Vofotronic Trade.
Bude použito šest šipkových automatů DIAMOND DART od sponzorů Compumatic a Vofotronic Trade.Změna programu je
vyhrazena.
Děti hrají šipky
Již několik let pořádá Šipkový klub Plzeňka ve své domácí základně v restauraci Na Plzeňce dětské šipkové turnaje pro
všechny sportuchtivé děti z Kyjí i odjinud. Našimi nedočkavými ratolestmi jsou vždy jednou měsíčně dychtivě očekávány.
Hodně dlouhou dobu před oficiálním výkopem (vždy v neděli od 12.30 hod.) jsou šipkové stroje obklíčeny trénujícími dětmi.
Za dobu konání těchto turnajů se podařilo vychovat již několik opravdu dobrých šipkařů, kteří dokážou prohnat i nás dospělé.
Namátkou jsou to Lukáš Hykl, bratři Maškové či Králíčkové. Těm začíná šlapat na patyteprve pětiletá Helenka Peterová. Děti
se u tohoto sportu zocelují i psychicky, takže už nemáme jako dříve problémy s nějakou tou slzičkou po prohraném zápase.
Turnaje jsou materiálně zajištěny drobnými sponzory z řad kyjských podnikatelů a několika šipkových firem. Občerstvení
zajišťuje "místní hoteliér", který se mezi drobotinou cítí šťasten. Po celou dobu turnaje je vyhlášen v prostorách určených ke
hře pro všechny přihlížející rodiče zákaz kouření bez pardonů. Vyhlášení výsledků se uskuteční vždy za účasti známých
reprezentantů České republiky v šipkovém sportu nebo populárních umělců, např. představitelů naší pop-scény. Všechny děti,
které nemají o nedělích co dělat, jsou srdečně zvány. Nejbližší turnaj se pořádá 8. prosince (v příštím roce 20. ledna, 24.
února, 17. března) - bližší informace získáte v restauraci Na Plzeňce, Hamerská 180, Praha 9-Kyje.
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