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SPORTOVNÍ PŘEHLED
Basketbalová liga
v HLOUBĚTÍNĚ
Už patnáctou sezonu rozehrál klub Basket Slovanka, který je specifický svým zaměřením na tu hezčí polovinu lidstva. Pyramida, to je
ten správný příměr ke struktuře jednotlivých kategorií - přípravka a 9 týmů mini, 3 týmy žaček i dorostenek a 2 družstva dospělých.
Celkem 268 hráček. A tohle číslo určitě není konečné. Šanci přihlásit se a zkusit štěstí pod bezednými koši tady máte vlastně
celoročně. V Praze patří klub k naprosté špičce již od počátku své existence a může se pochlubit řadou mistrovských titulů v
mládežnických kategoriích. V roce 1988 byl oceněn přidělením statusu centra talentované mládeže a zároveň otevřel basketbalové
třídy v Hloubětíně. Vzhledem k ucelené struktuře kategorií je možné, aby talentované dívky hrály za starší týmy a tím získávaly rychleji
zkušenosti.
Přestavbou haly v sousedství hloubětínského bazénu získal klub Basket Slovanka konečně kvalitní zázemí, což umožňuje koncentrovat
veškerou činnost na jednom místě. V současnosti je v klubu osm dorosteneckých a juniorských reprezentantek. Opětovné účinkování
žen v nejvyšší basketbalové soutěži u nás je pak tou nejlepší motivací pro všechny ostatní hráčky, těmi nejmenšími počínaje.

JEDINÉ CENTRUM
Beachvolejbal - to je mořská pláž, slunce, písek, barevné oblečení, půvabné dívky. Dovedete si tohle všechno představit na sídlišti
Černý Most? Je to dost obtížné, ale přece jenom částečně možné, alespoň co se těch dívek, oblečení i písku týče.
Jsou to už tři roky, kdy v jedné ze zrušených kotelen uprostřed sídliště vybudoval Ivan Hrdý s partou nadšenců dosud stále jediné kryté
beachvolejbalové centrum v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Od Jičína dovezli ten jedině správný sklářský písek, vedle hlavního kurtu
postavili ještě jeden rozcvičovací, dobudovali kompletní sociální zázemí, doplnili interiér o galerii pro diváky a rozjeli pestrou činnost.
Beachvolejbalové centrum Černý Most brzy přivítalo takové osobnosti jako Michal Palinek, sestry Tychnovy nebo kompletní juniorská
reprezentace. Hlavním úkolem ale zůstala výchova mládeže, která tvoří většinu ze stovky členů oddílu. Další prioritou je služba
veřejnosti, proto se tady každou sobotu i neděli konají otevřené turnaje pro muže, ženy i smíšené dvojice. Přihlášky na ně zájemci
najdou přímo na místě i na internetu. Jednou za měsíc se tady odehrává pražská zimní beachliga a každoročně na přelomu března a
dubna neoficiální halové mistrovství republiky. Do toho příštího zbývá ještě poměrně dost času, před námi je teď prosinec a jiné akce.
První víkend posledního měsíce roku bude patřit dětem a jejich mikulášskému turnaji, 28. prosince se chystá vánoční open turnaj a
poslední den roku 2003 nemůže být na pořadu dne nic jiného než silvestrovský turnaj. Tak vida, beachvolejbal se dá hrát pod střechou
i uprostřed zimy. A je to možná jednodušší než pod širým nebem, kde vás někdy oslňuje slunce a míč zanáší vítr.

KYJSKÉ ŽENY
v Podkrkonoší
Druhý listopadový víkend uspořádal odbor sportu pro všechny TJ Kyje výjezdové cvičební soustředění na Webrově chatě nedaleko
Trutnova. Akce v překrásném prostředí podzimního Podkrkonoší se zúčastnilo 35 žen a 8 dětí. Mladší ročníky se tři až čtyři hodiny
denně věnovaly aerobiku, starší cvičenky pak měly dvakrát denně zdravotní tělesnou výchovu. Všechny dohromady pak využily zdejší
saunu i masáže a příjemnou regeneraci organismu doplnily ještě vycházkami do okolí. Děti byly navíc nadšeny návštěvou safari ve
Dvoře Králové. Po dvou dnech pobytu se domů vracely spokojené, stejně jako odpočaté dívky, matky i babičky. Už při loučení se těšily
na zopakování podobného pobytu na jaře příštího roku.

Úspěchy softbalistů
Softbalový oddíl Spectrum Praha, sídlící v ZŠ Bří Venclíků, je chloubou naší městské části. Výsledky letošní sezony hovoří jasnou řečí.
Mladší žáci (do třinácti let) a starší junioři do (devatenácti let) se stali mistry republiky, kadeti (14-15 let) a mladší junioři (16-17 let)
skončili druzí. Úspěšně si rovněž vedli muži v I. lize (4. místo) i druhý tým dospělých v pražském přeboru. Čtvrté skončily na mistrovství
republiky rovněž juniorky, nedařilo se pouze ženám, posledním v pražském přeboru.
Vynikající výsledky jsou vizitkou zejména trenérů Daniela Passiniho a Petra Nováka, kteří vedou i reprezentační výběry. V nich patří k
oporám právě borci ze zdejšího oddílu, jejichž zásluhou se čeští junioři stali mistry Evropy už počtvrté za sebou.
Ve škole má 170 členů oddílu ty nejlepší podmínky k tréninku. Teď se z venkovního hřiště přesunuli do obrovské tělocvičny, pro niž by
asi přesnější označení znělo sportovní hala. Ke slovu přicházejí doplňkové sporty, třeba florbal nebo fotbal, při nichž se mladí
softbalisté hodně pobaví a navíc trénují rychlost i koordinaci pohybů. A jelikož softbal je hlavně o nadhazování, hned v lednu začnou
opět převažovat pálky a pilování nadhozů. Navíc dvakrát měsíčně tady trénují reprezentační nadhazovači, takže mladí borečkové mají
ideální možnost vidět ty nejlepší v akci. Vždyť kromě nadhazovačů je zdejší sportovní centrum mládeže pravidelně k dispozici také

reprezentačnímu výběru juniorů.
Vedle většího bratra softbalu, tedy baseballu, který se v našich podmínkách prosazuje obtížněji, se stále častěji hlásí ke slovu i mladší
bratříček jménem teeball. Ten je vhodný zejména pro ty nejmenší, kteří mají ještě problémy s nadhozem. Teeball totiž nadhazovače
vůbec nepotřebuje. Nahrazuje ho stativ, na který se ve vhodné výšce položí míček a může se odpálit. Jak to vypadá ve skutečnosti, na
to se můžete podívat sami při žákovském turnaji v teeballu, který se uskuteční v nafukovací hale v areálu školy Bratří Venclíků v sobotu
20. prosince.

Rychlobruslení v hale
Chcete jezdit několikrát týdně z Černého Mostu do Benátek? Žádný problém. BZK Praha, oddíl rychlobruslení na krátké dráze, který
trénuje právě na zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou, přijímá do svých řad nové členy. Oficiální název pro tento mladý a rychle se
rozvíjející sport je short track. Není v něm nouze o dramatické situace, rychlé změny pořadí a uplatnění různé taktiky bruslení. To vše
jsme mohli obdivovat při televizních přenosech z poslední zimní olympiády v Salt Lake City, kde rychlobruslení v hale pravidelně
sledovalo přes 12 000 diváků. Možná, že právě noví zájemci o short track se přes Černý Most a Benátky jednou dostanou až na
olympiádu. Jak říká Jindřich Pařík, sekretář svazu rychlobruslení a trenér BZK Praha, "na věku nezáleží, důležitý je dobrý zdravotní stav
a dostatek času na trénink. Všechny zájemce sami odvezeme i přivezeme zpět, - navíc jim v začátcích zapůjčíme brusle a další potřebné vybavení. Veškeré informace jsou na našich webových stránkách: www.rychlobrusleni.cz . E-mail je
info@rychlobrusleni.cz, případně nás můžete kontaktovat telefonicky na číslech 606 487 438 nebo 777 141 417."

Plavání ve výsledcích
Koncem října se v hloubětínském bazénu konaly dětské plavecké závody o putovní pohár starosty MČ Praha 14, kterých se zúčastnilo
devět základních škol, jejichž pořadí určilo bodování prvních šesti míst v každé kategorii. Nejvíce bodů získala ZŠ Hloubětínská, a to
39. Druhá se 36 body skončila ZŠ Chodovická z Horních Počernic a třetí ZŠ Generála |Janouška se ziskem 28 bodů. Na čtvrtém
místě se umístila ZŠ Slavětínská z Klánovic (26 bodů), pátá byla ZŠ Spojenců z Horních Počernic (13), šestá ZŠ Bří Venclíků (11) a
sedmá ZŠ Stoliňská opět z Horních Počernic (10). Osmé místo se ziskem šesti bodů obsadila ZŠ Mýtní z Běchovic a bez bodového
zisku zůstala ZvŠ a PŠ Mochovská. Děti do páté třídy závodily na 25 metrů, žáci druhého stupně měli trať dvojnásobnou.

I. kategorie - druhé a třetí třídy
Rýdlo Ondřej * Hloubětínská * 21,70 s
Pšenčíková Izabela * Chodovická * 17,80
Migali Jurij * Běchovice * 22,00
Rozenthalerová Mich.* Gen. Janouška* 19,59
Vrabec Martin * Chodovická* 22,37
Novosadová Lucie * Chodovická * 25,40

II. kategorie - čtvrté a páté třídy
Matouš Daniel * Bří Venclíků* 17,40 s
Procházková Petra * Spojenců *17,08
Urban Karel* Gen. Janouška * 19,00
Koukalová Simona * Gen. Janouška * 19,37
Táborský Mich.* Gen. Janouška* 19,58
Pečová Tereza* Hloubětínská * 20,20

III. kategorie - šesté a sedmé třídy
Žatečka Tomáš * Slavětínská * 34,40 s
Škopánová Barbora * Gen. Janouška* 35,90
Zelinka David * Chodovická* 37,20
Pangrácová Anna * Hloubětínská * 37,91
Šoulák Zbyněk * Slavětínská * 38,53
Seidlová Petra * Hloubětínská * 39,81

IV. kategorie - osmé a deváté třídy
Faitl Ivan * Slavětínská * 33,00 s
Vetešníková Veronika * Hloubětínská* 32,74
Žatečka Martin* Slavětínská* 34,00
Šouláková Barbora * Slavětínská * 35,00
Křen Petr * Stoliňská * 36,00
Hlaváčková Vendula * Stoliňská * 36,58

Starosta s dětmi z vítězné ZŠ Hloubětínská.

Squash a ricochet
Jedno z nejmodernějších center tohoto sportu v Praze najdete v Hutích, v ulici Za Černým mostem. Otevřeno bylo už v září roku 1996 a
po celou tu dobu hrají muži, mezi které patří i čtyřnásobný mistr Evropy Miloš Pokorný, prvoligovou soutěž. Po celou tu dobu tady
rovněž pořádají dny otevřených dveří pro děti. To jen pro ilustraci, jak pestrá je činnost squash centra Pro 6. K dispozici je šest
squashových a dva ricochetové kurty, všechny klimatizované, což návštěvníci ocenili zejména v letošním teplotně rekordním létě.
Ricochet je méně náročný, jednodušší, i když rychlejší. Kurt, míček i rakety jsou uzpůsobeny tak, že hráči již po krátké době dosahují
delších výměn, a tím i větší radosti ze hry. Zejména pro ženy je to sport ideální. Navíc, eventuálním zájemcům tady nabízejí kromě
špičkových trenérů také kompletní vybavení, tedy boty, míčky i rakety. Stačí, abyste si donesli vlastní tričko a trenýrky. A kdy je možné
tohle centrum, jehož součástí je také solárium, sportovní bar, prodejna sportovního zboží i služby chiropraktika, navštívit? Kromě dvou
tří svátků vlastně po celý rok, ve všední dny od sedmi do třiadvaceti hodin, o víkendech se začíná v půl deváté a končí opět hodinu
před půlnocí.
Ceny ve squash centru Pro 6 se pohybují ve čtyřech časových pásmech od 150 Kč/hod. během víkendu až po 340 Kč/hod. v
exponovaných večerních časech všedních dnů. V průměru se cena během celého týdne pohybuje kolem dvou stovek za hodinu,
studenti mají výrazné slevy.

Fotbalový podzim
Tabulky se zástupci naší městské části naznačují, že v Kyjích, jejichž B mužstvo navíc s přehledem vede II. třídu - skupinu D, bude
výrazně klidnější zima než v Hloubětíně. K oběma soutěžím se podrobněji vrátíme během zimní přestávky.

Pražský přebor
1. Motorlet
2. Př. Kopanina
3. H. Měcholupy
4. Cholupice
5. Střížkov B
6. Kyje
7. Královice
8. Zličín
9. Rapid Malešice
10. Radotínský SK
11. Aritma
12. Řeporyje
13. Tempo Praha
14. ČAFC Praha
15. Meteor VIII
16. SK Vršovice

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

13 1
10 3
8 5
8 1
7 1
6 4
6 3
6 3
6 3
6 1
5 2
5 2
5 1
4 3
4 2
3 1

1 37:7
2 27:10
2 30:17
6 34:32
7 34:33
5 25:28
6 40:34
6 25:23
6 26:26
8 26:32
8 34:37
8 21:37
9 29:36
8 13:25
9 24:36
11 27:39

40
33
29
25
22
22
21
21
21
19
17
17
16
15
14
10

I.B třída - skupina B
1. Újezd n. L.
2. Loko Vltavín B
3. Satalice B
4. Újezd Praha 4
5. Troja

13 10 0
13 9 3
13 8 2
13 7 3
13 7 2

3
1
3
3
4

35:16 30
25:14 30
45:25 26
29:23 24
30:19 23

6. Kunratice
7. Bohnice
8. Union Žižkov
9. Chodov
10. Libuš B
11. Hloubětín
12. Březiněves
13. Klánovice
14. Braník B

13 6
13 6
13 6
13 4
13 4
13 3
13 3
13 3
13 2

2
1
1
2
1
3
3
2
0

5 31:22 20
6 19:21 20
6 27:28 19
7 32:36 14
8 21:32 13
7 20:28 12
7 17:28 12
8 15:32 11
11 18:40 6

Tříkrálové plavání
Městská část Praha 14 a Montservis Praha a.s. zvou všechny, kteří chtějí po vánočních a novoročních hodech udělat něco pro své
zdraví, na Tříkrálové plavání. V úterý 6. ledna mohou občané naší městské části do bazénu v Hloubětíně zdarma, a to od dvanácti
odpoledne do šestnácté hodiny. Vstup je na občanský průkaz do naplnění kapacity bazénu.
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