PROGRAM AKCÍ
P RO G R A M 2014

Přijďte se bavit do
Tipsport areny v Liberci!

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS –
SHANGHAI NIGHTS

obsah

18. 3. / 19.00 hod.

Nejlepší akrobatická show se vrací do ČR s novým programem. Těšit se
můžete na neuvěřitelné výkony akrobatů.

LIBERECKÉ
VŠEHO TRHY

22. 3. / 6.00 - 11.00 hod.

Od března se na centrální parkoviště u Tipsport areny opět vrací
oblíbené bleší trhy. Až do listopadu zde budou probíhat 2x měsíčně.

POPELKA – KOUZELNÝ
MUZIKÁL NA LEDĚ

27. 3. / 17.30 hod.

NIGHT OF WARRIORS 5

5. 4. / 18.00 hod.
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Netradiční zpracování nejoblíbenější české pohádky jako muzikálu na
ledě se opět vrací do liberecké Tipsport areny!

Již pátý galavečer bojovníků nabídne souboje v K-1, MMA a dalších
disciplínách. Mezi vyzyvateli se objeví i zástupci zahraničních klubů.

SUPER BALL 2014

3. 8. - 9. 8.

potlesk pro
a-styl liberec

night of warriors

což takhle
zahrát si
bowling?

restaurace stadion

výborné jídlo, příjemná atmosféra
a úžasný výhled

Do Liberce míří Mistrovství světa ve freestyle fotbale. Nejlepší světoví
hráči s míčem předvedou neuvěřitelné triky.

Vstupenky v síti www.ticketpro.cz
Volejte zdarma 800 800 007
www.tipsportarena.cz

Vydavatel: S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., Jeronýmova 570/22, Liberec 7 Grafický návrh a sazba: Petr Šiška, CTECH s.r.o., Michelská
29/6, Praha 4 Autoři textů: Andrea Fulková, Marek Luft Fotografie titulní strany: Vladimír Jína Použité fotografie: Vladimír Jína, Jaroslav Appeltauer, Ota
Mrákota, Pavel Soukup, Petra Volková, Radek Lavička, Pavel Duchoslav Tisk: Geoprint s.r.o., Krajinská 1110/2a, Liberec I – Staré Město Ev. číslo MK ČR: E21469
Veškeré texty v této publikaci jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné pouze se souhlasem vydavatele a autora.
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Areál

Sport Parku Liberec

zahrnuje 35 venkovních i krytých sportovišť,
restaurace, bary, multifunkční Tipsport arenu
i tříhvězdičkový Hotel ARENA.

V areálu působí více než 26 sportovních klubů
a oddílů, průměrně sem zavítá přes

1.000 návštěvníků denně.

Foto z areálu

ZÁBAVA V AREÁLU
www.sportparkliberec.cz
PŘÍJEMNÉ UBYTOVÁNÍ
Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje včetně bezbariérových,
dvoupokojové apartmány s balkony. Wi-Fi připojení i parkování zdarma.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ VYŽITÍ
Kulturní a sportovní akce konané v Tipsport areně Liberec. Možnost
využití venkovních a krytých sportovišť v areálu Sport Parku Liberec.

ZÁBAVA A RELAXACE
Relaxace v solné jeskyni, soláriu a na masážích. Příjemné posezení
v barech, restauracích či na bowlingu. Pro děti k dispozici venkovní hřiště.

FIREMNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Jednací a konferenční prostory pro 5 až 1000 osob s potřebným
vybavením, profesionální cateringové služby a zkušený produkční tým.

CENA: od 260 Kč/1 hod.

Hned 10 moderních drah špičkové kvality naleznete v bowlingové herně v Buddy
Baru. Připraveny jsou i speciální dráhy pro děti či handicapované.
Kontakt: +420 489 201 301

A-STYL CENTRUM

CENA: od 80 Kč/1 hod.

Centrum liberecké taneční školy A-STYL nabízí širokou škálu aerobních cvičení,
výuky tanečních stylů či relaxaci v solné jeskyni a na masážích.
Kontakt: +420 732 619 666
Web: www.astyl.cz

STŘELNICE

CENA: od 130 Kč/1 hod.

Navštivte multifunkční střelnici s 25m, 50m a 100m střeleckými úseky či projekční
a laserovou střelnicí. Součástí je i prodejna zbraní a střeliva.
Kontakt: +420 777 680 869
E-mail: strelnice@tipsportarena.cz

RESTAURACE STADION
Restaurace STADION nabízí kvalitní kuchyni, 7 druhů piv včetně speciálů a hlavně
přímé přenosy všech venkovních zápasů Bílých Tygrů na velkém plátně.
Kontakt: +420 488 048 190
E-mail: restaurace.stadion@bakare.cz

Cena již od

800 Kč

Jeronýmova 570/22
460 07 Liberec 7

BOWLING

www.hotelarena.cz

Tel.: +420 488 048 111
E-mail: info@hotelarena.cz
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Rozhovor s ředitelem
Sport Parku Liberec
Mgr. Lukášem Přindou

Sport Park Liberec

je mesto ve meste

Když projdete branou Sport Parku Liberec, a je jedno
jakou ze čtyř vstupních zvolíte, ocitnete se najednou
ve zcela jiném světě. Kolem Vás se to hemží desítkami
sportovců. Jedni trénují, další jsou před tréninkem nebo
z něj míří do šaten. „Sympatické je, že se všichni usmívají
a je z nich cítit pohoda, protože jdou do Sport Parku za
svojí zábavou, za sportem,“ říká Lukáš Přinda, ředitel
společnosti, která areál provozuje.

V

areálu se denně vystřídá přes tisíc lidí.
Za čím tam jdou?
To, co jim Sport Park Liberec může nabídnout, je
úžasná koncentrace profesionálních sportovišť a sportovního zázemí v jednom místě, spojená s kvalitní službou naší
společnosti. Snažíme se, aby zde našli prostor pro své sportovní a volnočasové aktivity nejen výkonnostní
sportovci, ale celé rodiny. A to nejen z Liberce.
Zmínil jste vysokou návštěvnost. Je vůbec
možné, aby se ještě zvýšila?
A daří se vám to?
Troufnu si říci, že ano. Zatímco syn či dcera
Vzhledem k obsazenosti areálu již moc prostoru nemáme.
sportují během tréninku s oddílem, táta si může
Zejména v odpoledních hodinách je většina provozů kompletjít zahrát ricochet, maminka si dojde na masáž
ně obsazena. Ledové plochy jsou pronajaty denně téměř do
nebo zaběhat na dráhu a babička s dědečkem
půlnoci, tělocvičny jsou na tom podobně. To ale neznamená,
že nehledáme cesty, jak areál využít pro co nejširší veřejnost.
stráví příjemnou chvíli v kuželně nebo u kávy.
Pořád je co zlepšovat.
Sport Park Liberec ale není jen
o sportu, že?
Bude se tedy areál dál rozšiřovat?
Hledáme různé cesty, jak areál rozvíjet. Některé projekty
Dříve bylo toto místo synonymem pouze pro
máme na stole, ale pro jejich realizaci je potřeba sehnat
hokej, atletiku a fotbal. Dnes se dá jednoznačpeníze, a to není v dnešní době jednoduché. Proto se letos
ně říct, že jde o místo, kde se propojuje sport,
zaměříme hlavně na kvalitní údržbu současných sportovišť
kultura a zábava. Sport Park Liberec se stal za
posledních deset let takovým městem ve městě.
a budov. Vždyť stávající hodnota majetku, který spravujeme,
je přes jednu miliardu korun.
Dokážete pro tolik návštěvníků zajistit kvalitní zázemí?
Co se chystáte opravit?
Sportoviště splňují předepsané regule k daným
V nejhorším stavu je dnes již půl století stará Svijanská aréna.
sportům. Snažíme se, aby i ostatní služby areálu
Některé její části jsou neopravované od roku 1956, kdy byla
byly profesionální. Lidé chtějí chodit sportovat
postavena. Do haly zatéká, střecha potřebuje rekonstrukci,
a bavit se do uklizeného prostředí, s funkčními
a stejně tak zázemí šaten a původních rozvodů. A to musíme
sprchami a toaletami, mít protažené přístupové
řešit.
cesty, mít kde zaparkovat, mít se kde občerstvit.
A to vše 365 dní v roce.
Srdcem i „hlavní základnou“ Sport Parku
Liberec je bezesporu Tipsport arena. Kolik
akcí ročně v ní dokážete uspořádat?
Pohybuje se to kolem 80–90 akcí za rok. Třetina jsou kulturní akce, zbytek se točí kolem sportu. Myslím, že takové
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inzerce
rozložení je optimální pro organizátory
i pro návštěvníky.
Pro pořadatele masových akcí je
Tipsport arena bezkonkurečně
největší prostor na Liberecku…
Jistě. Takový prostor Liberec potřeboval.
Bez takového zázemí by nebylo možné
pořádat například utkání Davis cupu, koncerty skupin Elán nebo Kabát s rekordní návštěvností, muzikál Kleopatra nebo světový
šampionát v judu… To vše přináší bonus
nejen pro halu, ale hlavně i pro Liberec jako
město a místní podnikatele.
Co tím myslíte?
Akce, která trvá týden, jako bylo třeba mistrovství světa v psích zdatnostech Agility,
znamená několik plných hotelů v Liberci
a okolí. Naplněné restaurace, obchodníci
mají tržby. To je přínos, který by neexisto-

val bez možnosti takovou akci uspořádat.
Nakonec z tohoto profituje i město, a to na
příslušných daních a poplatcích.
Takové akce letos budou?
Ano, takové již chystáme. Připravujeme
minimálně pět až šest koncertů, které potřebují kapacitu přes čtyři tisíce diváků, a pak
sportovní události, jako letní Akademické
Mistrovství ČR nebo gymnastický meeting
Visegrad 2014, kdy se zvedne návštěvnost
nejen Sport Parku Liberec, ale i celého
města.
Jaká byla největší akce, kterou
areál zažil?
Určitě to bylo MS 2009 v klasickém lyžování.
Po produkční a technické stránce se jednalo
o nejnáročnější akci. Už jen přípravy Sport
Parku Liberec a arény trvaly déle než dva
roky. Nakonec, ale vše proběhlo hladce.

Aréna byla před svojí stavbou
velmi palčivé téma, jak to vidíte
Vy dnes?
Spousta lidí byla pro stavbu a i nyní je
pro rozvoj Sport Parku Liberec. Ty ostatní,
věřím, přesvědčil skutečný provoz. A ten
zbytek asi bude vždy proti. Přitom potřebu
takovýchto zařízení potvrzuje nejen jejich
funkčnost. I ostatní krajská města se bez
podobných zařízení neobejdou, a ta se již
stala standardem občanské vybavenosti
větších měst.
Co Vy máte na Sport Parku
Liberec nejraději?
Je to určitě podzim. Doba, kdy se ještě
sportuje na venkovních sportovištích,
a přitom už se rozjíždí sezóna i v halách.
Když ještě v Jizerkách ani na Ještědu není
sníh a liberečtí sportovci hledají, kde si
propotit triko. Odpoledne to tu prostě žije!

11/2013 | 11

12

|

|

SPLMAG

13

SPLMAG

Dorostenecký mistr Tomáš Binhak

„Judo je pro me víc
než jen sport!“
Tomáš Binhak

narozen 21. března 1998
dorostenecký reprezentant v judu,
člen oddílu Judoclub Liberec
držitel 3. kyu (san-kjú)

Kdybyste Tomáše potkali na ulici, určitě byste neřekli, že míjíte dorosteneckého mistra juda. Od svých vrstevníků se vzhledem nijak
výrazně neliší, a přece je tu velký rozdíl. Ve svých 15 letech má za
sebou nespočet zápasů doma i v zahraničí, ve kterých získal mnoho
cenných medailí. Judem žije od svých šesti let. Je jednou z mladých
nadějí českého juda, a jistě o něm v budoucnu ještě uslyšíme.

Tomáši, kdo Tě vlastně už
v šesti letech přivedl k judu?
Byli to rodiče?
Ne, byli to moji sourozenci. Mám dva
bratry a sestru. Všichni dělali judo,
a bratři se mu stále ještě věnují. Tehdy
mě s sebou brali na tréninky. Chodil
jsem s nimi moc rád, líbilo se mi pozorovat, co a jak dělají, a chtěl jsem to
taky zkusit. Tak jsem začal v šesti letech
chodit do judistické přípravky Judoclubu
Liberec.
Dá se tedy říct, že jste judistická rodina? Rodiče jsou fanoušky juda?
Takto bych to určitě neřekl. Všichni sou-

rozenci jsme se do juda hlásili z vlastního
rozhodnutí a rodiče fandí spíše nám než
judu jako takovému. Rodiče mě ale vždy
hodně podporovali a samozřejmě pořád
podporují, za to jim moc děkuji.
Už v přípravce se asi ukázalo,
že máš talent. Co následovalo
potom?
Z přípravky jsem přešel do Mláďat,
pak do mladších a starších žáků. Teď
závodím v kategorii dorostenecké, váha
do 46 kg. Rád bych začal závodit ve
váze do 50 kg, ale to musím ještě asi
kilo dvě přibrat. V 18 letech přestoupím
do juniorů a od 21 let mohu závodit
za muže.

Jsi členem oddílu Judoclub
Liberec. Jednoho ze tří významných libereckých judistických
klubů. Kde trénujete?
Trénujeme ve špičkovém prostředí Sport
Parku Liberec, přímo naproti Tipsport
areně. Tam se nachází sál s tatami, sál
bojových sportů. Turnaje pořádá klub
v Hale míčových sportů taky ve Sport Parku
Liberec. Super místo, všechno je moderní,
nové, plně vybavené, nic nám tam nechybí.
Čeho bys chtěl v judu v budoucnu dosáhnout? Jaká je tvoje nejvyšší meta?
Určitě bych rád reprezentoval na Mistrovství
světa a na olympiádě! Ale k tomu je ještě
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dlouhá cesta přes vítězství na republikových závodech a nominačních turnajích. Až
jednou skončí moje aktivní sportovní kariéra,
chtěl bych u juda zůstat jako trenér.
Co vše je potřeba pro to, abys byl
nejlepším judistou?
Člověk musí mít trochu talentu jako u každého
sportu a pak to je hlavně o vůli. Trénuji fyzičku,
posiluji, nacvičuji techniky. Věřím tomu, že se
stále mohu zlepšovat a snažím se tomu věnovat
naplno. A nesmím se nechat otrávit malými
neúspěchy, jde o dlouhodobou přípravu.
Máš nějaký český nebo zahraniční judistický vzor?
Líbí se mi japonský judista Masato Uchishiba,
ten byl hodně úspěšný, ale už nezávodí. Ze
současných aktivních judistů se rád v televizi
podívám třeba na ukrajinského reprezentanta, Mistra světa a Evropy v superlehkých
vahách Giorgiho Zantaraia.
Co Tě na judu přitahuje, že jsi
u něj tak dlouho vydržel?
Co mě žene stále kupředu, jsou především
úspěchy, kterých jsem dosáhl. Ten skvělý
pocit z vítězství mi stále dává chuť do další
přípravy a do nových soubojů o medaile.
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PRONÁJEM MOBILIÁŘE
z toho mistrovství jsi dovezl
zlatou medaili.
Ano, náročné to sice bylo, ale protože je
pro mě judo více než jen sport, tak se dá
všechno zvládnout. K tomu mám podporu
doma, ve vedení našeho klubu, mezi kamarády i ve škole.

www.sportparkliberec.cz
VARIABILNÍ PÓDIUM
Chystáte módní přehlídku, show či koncert? Využijte naše variabilní
pódium s nastavitelnou výškou a maximálními rozměry až 15 x 10 metrů.
Kontakt: +420 731 547 889

Jaké medaile si nejvíce ceníš?
Asi medaile z International Masters v německých Brémách. To byla, myslím, i nejvíc
vydřená medaile.
Ke sportovní přípravě patří
i správná životospráva. Nevadí
Ti přísný režim?
S dodržováním životosprávy problémy
nemám. Na rozdíl o některých jiných sportovců mně tréninkový režim nevadí a docela
přirozeně jsem se mu přizpůsobil.
Zbývá Ti nějaký volný čas na relaxaci a zábavu?
No moc ho není, ale když už nějaké volno
mám, tak rád koukám na filmy, hlavně na
komedie. S tátou taky lezu po skalách nebo
na umělé stěně. Vyjedeme třeba do Sedmihorek a tam lezeme celý den. Vlastně jsem
lezl ještě dřív, než jsem začal s judem.

Tento rok jsi začal chodit na
střední školu. Dá se náročný
trénink skloubit se studiem?
Studuji na soukromé střední škole obchodní a zatím nemám žádný individuální plán.
Ani ho nepotřebuji, můžu říct, že to docela
zvládám. Ve škole mi, co se juda týká, vycházejí vstříc. Tréninky, které mám pětkrát týdně,
nijak zásadně nezasahují do výuky. Před posledním Mistrovstvím České republiky jsem
třeba trénoval dvoufázově. Jeden trénink byl
ráno před začátkem školy, pak jsem šel do
školy a druhý trénink jsem měl večer. Takhle
to šlo dva týdny.

A co zimní sporty?
Když jsme s oddílem na soustředění ve
Vysokém nad Jizerou, tak jezdíme na běžkách.
To mě také moc baví. Rozhodně víc než když
na letních soustředěních jezdíme na horských
kolech.

To muselo být opravdu náročné,
ale tvoje úsilí se vyplatilo. Právě

Za naše čtenáře nejen do nové sezony přejeme
hodně štěstí a mnoho dalších zlatých medailí!

Máš za sebou vánoční přestávku.
Jaké důležité turnaje tě v letošním roce čekají?
Na jaře se uskuteční série zahraničních
turnajů v Rakousku, Německu a dalších
zemích, které jsou nominační na červencové Mistrovství Evropy dorostenců v Řecku.

KONFERENČNÍ VYBAVENÍ
Nabízíme kompletní mobiliář i vhodné prostory pro konference, semináře,
přednášky a školení – od židlí a stolů až po audiovizuální techniku.
Kontakt: +420 731 547 889

BASKETBALOVÁ PALUBOVKA
Úspechy
2013
2013

2012

1. místo Judo Open, Varšava
(kategorie dorostenci do 46 kg)
3. místo International		
Masters, Brémy (kategorie
dorostenci do 43 kg)
2. místo Mistrovství ČR,
Praha (kategorie dorostenci
do 46 kg)

Pro basketbalové zápasy a turnaje zapůjčíme palubovku splňující mezinárodní
standardy FIBA včetně košů a elektronického systému pro rozhodčí.
Kontakt: +420 731 547 889

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU
Uspořádejte fotbalový turnaj kdekoli Vás napadne. Dodáme fotbalové hřiště
s umělou trávou 3. generace o rozměrech 40x20 m včetně branek a mantinelů.
Kontakt: +420 731 547 889
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Tajemství
ledové plochy

Petr Zvára

provozní manažer

„Ve Svijanské aréně mrazíme již od poloviny
července, v multifunkční Tipsport areně začínáme s přípravou ledu o měsíc později,“
říká provozní manažer Sport Parku Liberec
Petr Zvára.
Pokud byste si mysleli, že se do prostoru
mezi mantinely napustí bazén vody, která
zmrzne, budete na velkém omylu. Vytvoření
ledové plochy je daleko složitější, a především
časově náročný proces. „Začínáme mražením tzv. ‚na sucho‘, kdy betonovou podlahu
skrývající mrazící potrubí je nejprve nutné
zchladit z přibližně +20° C na –6° C. To trvá
24 hodin. Následně začínáme s přípravou
samotného ledu,“ přibližuje proces Zvára.
Jako první se nad suchou plochou vytvoří
mlžný opar, který zmrzne na slabý film, jenž se
stane základem budoucího ledového kluziště.
Poté se plocha pokropí vodou a nechá zamrznout. S několikahodinovými přestávkami se
proces opakuje až pět dní, než se vytvoří 3,5
cm silná vrstva ledu, na kterém je již možné
bruslit. Ve Svijanské aréně se doba přípravy
ledové plochy může v závislosti na počasí
protáhnout. Střecha staré haly nedokáže
zabránit letním teplotám, aby postupné vytváření ledu nezpomalily.

Pryč jsou časy, kdy museli příznivci
ledního hokeje a bruslení čekat na tuhé
mrazy, které jim na přírodních vodních
plochách připraví dostatečnou vrstvu
ledu. Dnes již naštěstí nejsme odkázáni
na počasí, a díky moderním technologiím umíme v krytých halách připravit
a udržovat ledové kluziště po většinu
roku. I během letních dnů.

Nejtěžší je tygří hlava
Vytvořením první ledové vrstvy ovšem práce
v Tipsport areně nekončí. Domácí led Bílých
Tygrů nese při jejich duelech loga partnerů
klubu. Loga se na led nanášejí ručně, a až na
výjimky zůstávají na ploše po celou sezónu.
Proto po vytvoření základní vrstvy ledu nastupují „naši malíři“ a podle šablon nanášejí
na led pomocí válečků a štětců stejné barvy,
jaké běžně používáme třeba na malování
bytu. Bílá plocha se tak plní nejprve obrysy
jednotlivých log, které následně získávají plné
barvy. „Nejsložitějším obrazcem stále zůstává
logo našeho klubu – hlava bílého tygra, jež
se skládá z mnoha malých barevných ploch,“
prozrazuje marketingová manažerka extraligového klubu Mgr. Markéta Fáberová. „Obě
hlavy umístěné vedle středového kruhu stojí
stejně práce jako ostatní loga dohromady,“
doplňuje. Hotová loga překryje druhá vrstva
ledu vytvořená stejným způsobem jako ta
základní – mlžný opar a následné kropení
vodou, až nová vrstva silná 1 cm pokryje
celou plochu.
Občas může diváky překvapit čistě bílá ledová
plocha při krasobruslařských závodech, nebo
nová loga partnerů při mezistátních utkáních. Ačkoli nejsou vidět, zůstávají i při těchto
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akcích loga partnerů extraligového klubu
stále na ploše, stávající vrstva ledu se pouze
pokryje bílou barvou a případnými novými
logy a následně zamrazí. Po skončení akce
se vrchní vrstva včetně barvy zbrousí, a tím
se opět odkryjí partneři Bílých Tygrů.
Pod kontrolou
Odstranění vrchní vrstvy ledu, stejně jako
finální úpravy kluziště, zajišťují lední rolby.
„V areálu nám pro obě zimní haly slouží tři
rolby tradičního severoamerického výrobce
Zamboni s pohonem na zemní plyn. Rolby
s tímto typem pohonu jsou v Česku spíše
výjimkou, obvykle se používají rolby na propan-butan nebo s elektrickým motorem,“
přidává další zajímavost Petr Zvára. Mimochodem, značka Zamboni nese jméno vynálezce tohoto stroje, kterým je Američan
Frank J. Zamboni. Ten v roce 1949 sestrojil
první prototyp a získal na něj patent. Díky
jeho vynálezu zvládne jedna rolba řezat,
zarovnat a sebrat sníh z ledu, a následně
zalít a zahladit celou ledovou plochu, za
pouhých 12 minut.
Chlazení obou ploch Svijanské arény i kluziště
v Tipsport areně zajišťuje jediná centrální
strojovna umístěná přímo v multifunkční
hale. Moderní mrazicí systém se skládá ze
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dvou okruhů. V primárním okruhu dochází
k podchlazení čpavku, který následně v deskovém výměníku ochlazuje sekundární okruh.
Ten je naplněný nemrznoucí směsí Glykol,
která cirkuluje v potrubí pod jednotlivými
plochami. Rozdělení na dva okruhy sleduje
především ekologické hledisko, kdy v takto
vybudovaném systému je potřeba pouze
10% množství jedovatého čpavku, než by
využíval jednookruhový systém. „V případě
výpadku chlazení by se led v Tipsport areně
proměnil po dvanácti hodinách v ledový
bazén a bylo by nutné několikadenní proceduru vytváření kluziště absolvovat znovu.
Proto je celý systém napojen na centrální
dispečink s 24hodinovou obsluhou, která
mi hlásí veškeré poruchy,“ nastiňuje řešení
havarijního scénáře Zvára.
Koncerty na ledu
V průběhu extraligové sezóny běžně hostí
multifunkční Tipsport arena i další sportovní a kulturní akce. Ani v těchto případech
se led nerozpouští. „V technickém skladu
arény ukrytém za ochozy máme uloženy
desky z tvrzeného polystyrénu, které slouží
jako izolační podlaha na ledovou plochu.
Jednotlivé desky do sebe zapadají jako puzzle
a dokonale zakrývají led. Na desky je možné
postavit koncertní pódium, basketbalovou
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palubovku, tenisový kurt, nebo navézt
1200 kubíků zeminy pro závody ve freestyle motocrossu,“ prozrazuje tuto ‚kouzelnou
proměnu‘ provozní manažer areálu a doplňuje: „S pomocí vysokozdvižného vozíku je
našich šest pracovníků schopných postavit
izolační podlahu během 1,5 hodiny.“ Led tak
zůstává na ploše Tipsport areny v nezměněné podobě po celou extraligovou sezónu. Ve
Svijanské aréně, kterou využívají i juniorské
a amatérské hokejové celky, krasobruslaři
či návštěvníci veřejného bruslení, zůstávají
ledy obvykle až do poloviny dubna. „Bohužel
nás ve staré hale trápí současný stav střechy.
Chybí zde izolace, a tak se na stropě sráží
voda, která kape na plochu a místy vytváří
nerovnosti, které musíme jednotlivě odstraňovat,“ jmenuje Zvára jeden z hlavních
nedostatků staré Svijanské arény.
Když ledová kluziště na jaře opustí všichni
hokejisté, krasobruslaři a milovníci bruslení,
nastává čas tání. „Vypínáme mrazící systém,
ledy se rozpustí a voda odteče bočními
kanálky ukrytými za mantinely. V té době
již ovšem připravujeme venkovní sportoviště v areálu Sport Parku Liberec na letní
sezónu,“ uzavírá provozní manažer.
Ale o tom více až v některém z dalších čísel.

18

|

|

SPLMAG

19

SPLMAG

Sportujte
u nás

FLORBAL
RICOCHET
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Sport Park Liberec poskytovanými službami uspokojuje náročné profesionální i amatérské sportovce, zájemce
o aktivní odpočinek a ty, kteří hledají kvalitní zázemí pro
i po relaxaci. V celém areálu je možno provozovat více než
třicet venkovních a halových, tzv. indoorových sportů.
Představujeme vám tři z nich.

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

Cena
500 Kč / 1hod.
Rezervace
731 547 896
rezervace@tipsportarena.cz

FLORBAL
Dutý plastový míček, halová obuv, hůl (florbalka) a branky. To je veškeré potřebné vybavení
pro kolektivní sport zvaný florbal. Družstvo tvoří pět hráčů a brankář, který kromě uvedeného
sportovního náčiní používá i masku, vestu a chrániče. Hřiště pro florbal, které se nachází v Hale
míčových sportů, k tréninku využívá i místní klub FBC Liberec, který hraje nejvyšší českou
florbalovou ligu.
Pokud i vy patříte k florbalovým fanouškům, nebo dokonce aktivním hráčům, můžete
využít možnost pronájmu tělocvičny. Na hodinu vás vyjde na pět set korun. K pronájmu
jsou také branky a mantinely. Rezervace na telefonním čísle 731 547 896 nebo na emailu
rezervace@tipsportarena.cz. Otevřeno je od pondělí do neděle od šesté hodiny ranní do
jedenácté hodiny večerní.

20

|

|

SPLMAG

21

SPLMAG

SPORTOVNÍ KEMPY
www.sportparkliberec.cz
KRYTÁ SPORTOVIŠTĚ

Sport Park Liberec nabízí komplexní zázemí pro sportovní soustředění a kempy.
V kryté hale jsou celoročně v provozu tělocvičny či tenisové kurty.
Kontakt: +420 488 048 101

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

ricochet
Poměrně mladý sport, často zaměňovaný za squash.
Ricochet hrají dva hráči na uzavřeném a sklem odděleném
kurtu, pomocí speciálních raket a míčku. Hra je velmi rychlá
a výbušná. Její oblíbenost neustále roste. Liberecký areál
nabízí dva ricochetové kurty a možnost zapůjčení vybavení.
Sport Park Liberec pro hráče ricochetu navíc připravil cenově
výhodné permanentky a denně levnější pronájem kurtu do
13 hodin.

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ

Rezervace
731 547 896
rezervace@tipsportarena.cz
cena
do 13 hodin: 100 Kč / 1 hod.
od 13 hodin: 150 Kč / 1 hod.
permanentka na 12 hod. / 1600 Kč
zapůjčení rakety a míčku pro majitele permanentek: zdarma
zapůjčení rakety: 20 Kč (záloha 500 Kč)
zapůjčení míčku: 20 Kč

Využijte i množství venkovních sportovišť od atletického stadionu, přes fotbalová
a baseballová hřiště až po kurty pro tenis a beachvolejbal.
Kontakt: +420 488 048 101

HOTEL ARENA***

Ubytujte se během svého soustředění v tříhvězdičkovém hotelu přímo v areálu.
Hotel nabízí i pokoje na ubytovně za výhodnou cenu.
Kontakt: +420 488 048 111

RESTAURACE STADION

Stravování přímo na míru Vašim svěřencům zajistí hotelová restaurace, jež nabízí
stylové sportovní prostředí a jídla domácí i zahraniční kuchyně.
Kontakt: +420 488 048 190

Otevírací doba
Út: 17.45–18.45 hod. plocha II
So: 15–17 hod.
plocha II
Ne: 15–17 hod.
obě plochy

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Tradiční sportovní vyžití od poloviny minulého století nejen pro
Liberečáky. Kdysi na nekrytém, později na původním krytém
zimním stadionu, nyní ve Svijanské aréně. Každé úterý a sobotu
je pro všechny milovníky bruslení připravena ledová plocha
a v neděli jsou k dispozici dokonce ledové plochy dvě. Chcete
si zabruslit, ale nemáte brusle? Nevadí. V prodejně JB Sport,
hned vedle Svijanské arény, vám brusle zapůjčí a nabrousí.
Veřejné bruslení bude probíhat až do začátku dubna 2014.

Vstupné
Úterý
dospělí
děti do 140 cm, žáci a studenti
nebruslící doprovod
poplatek za šatnu
Sobota a Neděle
dospělí
děti do 140 cm, žáci a studenti
nebruslící doprovod
poplatek za šatnu

30 Kč
20 Kč
10 Kč
10 Kč
40 Kč
25 Kč
10 Kč
10 Kč

Cena zapůjčení bruslí: 80 Kč / pár / den
(vratná záloha 1 000 Kč)

Cena broušení bruslí: 50 Kč / pár
Informace: 488 048 112
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Potlesk pro

A‑styl Liberec
rozhovor s Mgr. Lucií Jakubcovou

Taneční a pohybové liberecké centrum
A-styl patří ve svém oboru mezi špičku.
Již patnáct let se Mgr. Lucie Jakubcová,
vedoucí a zakladatelka A-stylu, den co
den věnuje dětem a mládeži, naplňuje
pohybem jejich volný čas a mnohým
z nich umožnila splnění tajných přání.

Pokud jsem chtěla
dál dělat to, bez
čeho jsem si svůj život
neuměla představit,
musela jsem si založit
vlastní taneční školu.

Mgr. Lucie Jakubcová
• zakladatelka taneční školy A-STYL Liberec,
hlavní vedoucí kurzů
• 37 let, vdaná, 3 děti (9 let a 6letá dvojčata)
• bývalá reprezentantka ČR ve street dance

Co si máme představit, když se
řekne A-styl?
A-styl je již zavedená taneční škola, letos slaví
patnáct let od svého založení. Za tuto dobu se
v kurzech vystřídalo více než 2 500 dětí a pro
mnohé z nich se tanec stal nedílnou součástí
jejich života. Děti u nás mohou vybírat z mnoha
různých stylů a zaměření. A-STYL vyučuje street
dance, cheerleading (roztleskávačky), aerobik,
jazz dance, balet, gymnastiku, break dance.
Nechybí ani kurzy pohybové přípravky pro děti
od tří let. Kurzy vždy byly a jsou koncipovány tak,
že je možné věnovat se tanci a pohybu jen pro
zábavu, nebo se v případě zájmu stát součástí
soutěžních složek, které následně studio reprezentují na soutěžích po celé České republice
i za jejími hranicemi. V současné době školu
navštěvuje bezmála šest set kurzistů, kterým
se věnuje dvacet pět zkušených, stále na sobě
pracujících lektorů.
Vy sama jste tanečnice a lektorka.
Byl tento fakt důvodem k založení školy?
Ano, určitě. Na podzim roku 1998, kdy A-STYL
vznikl, jsem stála před rozhodnutím, jak dál
naložit se svými tanečními a lektorskými zkušenostmi. Většina členů mé dosavadní skupiny
totiž přestala v tomto období z různých osobních či zdravotních důvodů tančit. Pokud jsem

chtěla dál dělat to, bez čeho jsem si svůj život
neuměla představit, musela jsem si založit vlastní
taneční školu. Původně jsem vedla malou školičku o takřka šedesáti členech, která se věnovala výhradně street dance. Postupně jsem dle
zájmu přidávala další taneční styly. Myslím, že
ani dnešní podoba školy není konečná.
Jaké jsou největší sportovní
úspěchy klubu?
A-Styl Liberec se pravidelně umisťuje na předních příčkách v republikových soutěžích ve
street dance (hip hopu) a v cheerleadingu.
Tanečníci A-Stylu jsou držiteli tří titulů mistrů
republiky v hip hopu, dvou titulů ve stylu electric boogie a také jsme čtyřnásobní mistři ČR
v cheerleadingu. Medaile úspěšně sbíráme
poslední dva roky i v aerobiku na celostátním
seriálu soutěží Mistry s Mistry. Naši tanečníci
reprezentují na mistrovstvích Evropy a světa,
například letos v červnu na mistrovství Evropy
v Amsterdamu.
Zbývá vám ještě čas na veřejná
vystoupení? Kde mohou vaše tanečníky lidé vidět?
Rozhodně nám neschází nálada a elán.
S časem je to horší. Nicméně i tak vystupujeme na společenských a sportovních akcích,
a to nejen v Libereckém kraji. Část našich roz-

[Liberectí tanecníci

tleskávaček (tzv. Tigers Cats) se pravidelně
stará o atmosféru na domácích hokejových
utkáních Bílých Tygrů v Tipsport areně. Tigers
Cats rozproudily zábavu i při velkých sportovních akcích jako byl Zimní evropský olympijský
festival mládeže 2011 (EYOWF), světový pohár
ve skocích na lyžích či mistrovství světa juniorů
v klasickém lyžování (2013). V průběhu celé
sezóny se s vystoupeními A-Stylu můžete setkat
na mnoha plesech, večírcích či sportovních
událostech.

street dance jsou nekolikanásobnými mistry Ceské republiky.]

Určitě nezapomínáte na rodiče,
aby měli možnost vidět pokroky
a výsledky svých dětí. Pořádáte
vystoupení i pro rodinné příslušníky?
Ano, hned několik. Během roku to jsou
interní taneční soutěže. V létě pořádáme řadu sportovních a tanečních kempů.
Nicméně největší akcí je naše výroční
taneční show, na které se vždy představí
všichni naši členové. Představte si velkou

výpravnou show se vším, co k ní patří –
taneční stage, jedinečné kostýmy, kouzelná
hra světel, rozmanité hudební styly, strhující
taneční výkony, výbušná energie a do toho
téměř nekončící potlesk dvou tisíců našich
příznivců. Tato show se koná vždy v polovině června a je vyvrcholením naší celoroční
práce. V posledních třech letech se akce
konala v krásném prostředí Tipsport areny,
kam se pohodlně vešli všichni diváci, kteří
nás přišli podpořit.
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A-styl Liberec v Císlech

a

Jak se mohu stát členem vašeho
klubu? Konají se nějaké „příjímací
zkoušky“?
Přijít a začít můžete kdykoliv. Stát se naším
členem je jednoduché. Kdykoliv v průběhu
roku může každý přijít a vyzkoušet si zdarma
první lekci. Pokud budete spokojeni, vyplníte
přihlášku a uhradíte kurzovné. V tu chvíli se
stáváte členem a můžete vyStačí přijít kdykoliv
užívat všechny výhody, které
nabízíme. Do nich patří
v průběhu roku
i dva bezplatné vstupy do
vyzkoušet si zdarma
solné jeskyně, kterou provoprvní lekci.
zujeme v našem centru. Co
se týče předpokladů, žádné
speciální či jedinečné dovednosti tanečník
mít nemusí, všechno jej v našich začátečnických kurzech naučíme. Talentové zkoušky
se u nás nedělají. Tančit a cvičit u nás může
každý, kdo má alespoň trochu rád pohyb
a hudbu. Konkurzy se dělají až do soutěžních složek (street dance, cheerleading i aerobik), kde zájemce
musí dosáhnout určité úrovně.
Nováčkové většinou přicházejí
v průběhu celého podzimu.

––
––
––
––
––

600 členů
48 vyučovaných lekcí za týden
3 roky je nejmladšímu tanečníkovi
www.astyl.cz, tel.: 488 048 119
Recepce s barem otevřena: Po‑Pá 9:00-21:00

Proč jste jako zázemí vybrali
právě Sport park Liberec?
V tomto areálu fungujeme už od roku
2006. Dost dlouho na to, abychom dokázali zhodnotit výhody či nevýhody areálu.
Nesporným pozitivem je jeho plynulý rozvoj
a záruka klidného a bezpečného zázemí
pro návštěvníky. Velkou výhodou je pro nás
rovněž komplexnost vybavení areálu, které
využíváme v rámci naší doplňkové přípravy.
Naši tanečníci v rámci přípravy chodí běhat
na atletický ovál nebo posilují na venkovních
posilovacích prvcích.

Vybrané úspechy
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Spirit cheer cup 2013, 2x 1. místo, 1x 2. a 3. místo
MČR v hip hopu, 1. místo, 2009-2011
MČR street dance formace, 3. místo, 2011
MČR street dance battle solo, 3. místo 2013
MČR v electric boogie solo, 2x 1. místo, 2013
MČR v cheerleadingu, 2x 1. místo, 2. místo a 3. místo, 2011
MČR v cheerleadingu, 2x 1. místo, 2. místo a 3. místo, 2012
MČR v cheerleadingu, 1x 2. místo, 5x 3. místo, 2013
Double cup pompon dance, 1. místo, 2012
Celorepublikové finále soutěže Mistry s Mistry (sportovní
aerobik), 3x 3. místo, 2013

Na
Na výroční
výročníshow
showse
sekaždoročně
každoročněpředpředstaví
všichni
členové
taneční
školy.
staví všichni členové taneční školy.
VV červnu
uskutečnila
již
červnu2013
2013seseshow
show
uskutečnila
potřetí
v liberecké
Tipsport
areně
pod
již potřetí
v liberecké
Tipsport
areně,
názvem
Jeden
tentokrát
podden.
názvem Jeden den.
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night of warriors
Novodobí

gladiátori
v aréne

Večery plné zápasů v nejtvrdších bojových disciplínách organizují společným
úsilím dva místní kluby – Bicom Fight
Centrum Liberec a jablonečtí Iron Fighters. Z jejich řad také pochází většina
zápasníků, kteří do ringu nastupují. Jsou
mezi nimi špičkoví bojovníci, jak dokazují tituly mistrů republiky a světa, jimiž se
ti nejlepší z nich pyšní. Několik takových
titulů vybojovali proti soupeřům z Česka
i zahraničí právě na domácí půdě v liberecké aréně. Navíc zde vyrůstají nové
zápasnické talenty, jako je teprve 18letý
David Vinš, který má za sebou již tři
zápasy na Night of Warriors, včetně
souboje o profesionální amatérský titul
Mistra Evropy.

Řev diváků, pot, krev, hořkost porážky i radost z vítězství – tak by se daly
ve zkratce popsat galavečery bojovníků, které se pravidelně vrací do liberecké Tipsport areny. Poprvé si cestu do multifunkční haly našli novodobí
gladiátoři na jaře roku 2012. Na začátku dubna chystají pořadatelé již páté
pokračování této akce.

bolestivých úderů. I přes pouze částečný
úspěch domácích borců měl první ročník
galavečera Night of Warriors skvělý ohlas jak
mezi účastníky, tak mezi diváky a organizátoři
hned začali přemýšlet nad dalším večerem
bojovníků.

Ale vraťme se ještě na chvíli zpět do roku
2012. Oba spřátelené kluby mají v tomto
roce za sebou již několik menších akcí
podobného typu, a díky vzrůstajícímu diváckému zájmu hledají nové prostory pro
splnění jejich ambiciózního cíle, kterým je
přivést do Liberce zápasy o tituly světových šampiónů. Kde jinde by měli novodobí gladiátoři předvést své umění, než
v moderní aréně. Zlatým hřebem prvního
galavečera se díky spolupráci s organizací
WKA (World Kickboxing Association)
staly hned tři zápasy o tituly Mistrů světa
v K1 ve třech váhových kategoriích.

Ten se v liberecké Tipsport areně uskutečnil
na podzim stejného roku. Zde se poprvé přestavil nadějný liberecký odchovanec David
Vinš, který zvítězil v zápase klasického boxu.
Svou premiéru v ringu si zde odbyl i bývalý
street fighter a kulturista Petr Záděra, jenž
svého soupeře doslova převálcoval a zvítězil
již po několika vteřinách. Naopak poslední
zápas v kariéře čekal jabloneckého Jana Fendricha, kterému se na předchozím galavečeru
nepodařilo vybojovat jeden z titulů mistra
světa. Závěr své kariéry ovšem oslavil náležitě, trojnásobný mistra světa si na domácí
půdě vybojoval profesionální titul mistra
ČR. Více než 2000 diváků ovšem čekal ještě
zlatý hřeb večera, kterým bylo finále čtyřčlenné pyramidy o pás Night of Warriors.
Po semifinálových výhrách se k závěrečnému
duelu do ringu postavili proti sobě zástupci
libereckého a jabloneckého klubu, Radim
Kušnirak a Petr Kareš. Oba soupeři se velmi
dobře znají, a tak vzájemné střetnutí bylo
o to zajímavější. Vyrovnanou bitvu nakonec
rozhodl ve svůj prospěch Radim Kušnirak
z BFC Liberec.

1600 diváků tehdy vidělo 11 duelů
v různých bojových disciplínách – od klasického boxu, přes známý thaibox až po
zápasy v nejtvrdších odvětvích MMA a K1.
V K1 se bojuje ve stoje a dovoleny jsou
všechny pěstní techniky včetně spinning
backfistu (úder z otočky rukou na hlavu)
a všechny kopy na tělo a nohy soupeře
včetně kolen. Je to nejtvrdší forma kickboxu. MMA (Mixed Martial Arts, česky:

smíšená bojová umění) je kombinovanou bojovou technikou využívající prvků
z nejrůznějších bojových stylů pro zápas
ve stoje i na zemi.

V rámci večera se v ringu mezi 16 provazy
představily i zástupkyně „něžného“
pohlaví či legenda jabloneckého juda Ivan
Ivanka, který ve svých 44 letech přesedlal
právě na techniku MMA a ve svém prvním
veřejném vystoupení v této disciplíně remizoval. To vše ovšem bylo pouze předehrou k hlavnímu vrcholu večera, zápasům
o pásy mistrů světa. Organizace WKA
zajistila soupeře ze známého německého klubu Golden Glory, proti kterým
se postavili domácí zápasníci. Z nich
ovšem vybojoval titul pouze jediný, a to
jablonecký Petr Kareš v kategorii do 95
kg. V kategorii nad 95 kg vyzval Martina
Berku v posledním zápase večera Turek
Oguz Övgüer a ačkoli si liberecký zápasník dlouhou dobu udržoval převahu, ze
zápasu musel nakonec odstoupit kvůli zraněnému kolenu, do něhož schytal několik

Třetí galavečer Night of Warriors v březnu
2013 již přilákal do Tipsport areny tři tisíce
diváků, kterým organizátoři naservírovali
celkem 14 zápasů. Mimo jiné se do ringu
opět postavil David Vinš, který se rozhodl
přesedlat na zápasy K1. A že to bylo dobré
rozhodnutí, potvrdil již v prvním kole, kdy
knockoutoval slovenského soupeře po
minutě boje. I v dalších duelech se dařilo
domácím bojovníkům. Například jablonecký Petr Kareš si vylepšil svou bilanci
ze série Night of Warriors, když porazil
v K1 Mistra Bosny a Hercegoviny Bojana
Dzepinu. V předposledním zápase večera
získal profesionální titul mistra ČR v K1
Georgij Fibich z Iron Fighters a nabudil
tak diváky k závěrečnému souboji. Tím byl
dlouho očekávaný střet domácího Tomáše
Penze se světovou trojkou žebříčku MMA,
Tomášem Kuželou z Karlových Varů. Penz,
jenž se ve stejném žebříčku držel pouze
o dvě místa níže, nastoupil na svého soka
aktivně a výsledkem bylo jeho vítězství na
KO pro údery na zemi.
Čtvrté pokračování večerů bojovníků se
neslo v duchu podtitulu The Return of the
King. Do ringu se po krátké přestávce vrátil
totiž liberecký bojovník Martin Berka, jenž
nastoupil v odvetě z amatérského MS 2008
ISKA proti Václavu Tomanovi. Domácí Berka
vrátil v úvodním dramatickém zápase svému

V Liberci vyrůstá
mezinárodní talent
David Vinš
18 let, trénuje v BFC Liberec
oblíbená disciplína K1

vítězství na předchozích Night of Warriors
–– klasický box nad 91 kg – na body
–– superfight K1 nad 91 kg – KO v 1. kole
–– zisk profesionálního titulu Mistra Evropy WKU v K1 – na body
další úspěchy:
–– Mistr ČR v boxu
–– bronz na ME WAKO v K1
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soupeři porážku z předchozího střetnutí
a zvítězil na body. Největším lákadlem pro
tři a půl tisíce diváků, kteří v listopadu 2013
do Tipsport areny zavítali, byly tři vrcholové zápasy o profesionální tituly světové
organizace WKU. Svou stoupající výkonnost chtěl potvrdit liberecký talent David
Vinš proti trojnásobnému maďarskému
mistrovi Ákosimu Gyemengyiovi v souboji
o profesionální evropský juniorský titul
WKU v K1. Domácí mladík měl celé utkání
pod kontrolou a zaslouženě si vydobyl svůj
první profesionální pás pro Mistra Evropy.
Následoval zápas o profesionální světový
titul WKU v K1 mezi jabloneckým Petrem
Karešem a Marcelem Jágerem ze Slovenska.
Zápas byl nesmírně vyrovnaný, zpočátku
měl navrch liberecký bojovník, v závěru pak
více úřadoval slovenský soupeř. O vítězi rozhodovaly tedy body, na které s těsným rozdílem zvítězil Petr Kareš, což ovšem nelibě
nesla část diváků, kteří díky aktivnějšímu
závěru přisuzovali vítězství zahraničnímu
sokovi. V závěrečném zápase celého večera
proti sobě nastoupili vítěz minulé Noci bojovníků Tomáš Penz z BFC Liberec a maďarský bijec Martin Kalucz, kteří se utkali
o profesionální světový titul WKU v MMA.
Ačkoli se Penz od začátku v ringu pohyboval
aktivněji a zápas měl dobře rozjetý, zradilo
ho v druhém kole zraněné tříslo, a tak musel
vzdát boj o titul, který připadl soupeři.

Night of Warriors 5
Další, již páté pokračování, hostí Tipsport arena
v sobotu 5. dubna a svým fanouškům opět slibuje
napínavé souboje kvalitních bojovníků, včetně
talentovaného Davida Vinše a dalších známých
tváří z domácích klubů. Organizátorům Night of
Warriors se povedlo založit v Liberci tradici výjimečných galavečerů, které lákají do multifunkční
haly stále více diváků. A stejně jako v antickém
Římě žasnou nad výkony gladiátorů. Naštěstí ti
novodobí na rozdíl od svých starověkých předchůdců odcházejí z Tipsport areny vždy po svých.
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místo pro Vaši akci
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18.3. LIBEREC, Tipsport Arena
WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

předprodej:

www.evenues.cz

Martin Trita - 731 547 899 - trita@tipsportarena.cz

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ
CIRKUS
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[…lepší zábavu nejen na zimní dny a vecery už nehledejte.]

Což takhle

zahrát si bowling?
Přemýšlíte, jakou vhodnou indoorovou aktivitu zvolit,
když počasí nepřeje? Hledáte příjemnou zábavu pro sebe
a své přátele? A což takhle zahrát si bowling?

Bowling – pro někoho příjemná hra
trvající pár hodin, pro jiného vrcholový sport plný napětí, ligových turnajů
a radosti z nových rekordů. Sport, ve
kterém nehraje roli věk či případný handicap.

a moderní technické vybavení dělá z této
herny doslova bowlingové nebe. I díky
perfektnímu zázemí je herna místem, kde
se pořádají turnaje Amatérské bowlingové
ligy. Areál je rovněž vyhledáván pro pořádání firemních akcí a turnajů.

Kromě mnoha jiných sportovišť, nabízí
areál Sport Park Liberec i krytou bowlingovou hernu, splňující světové parametry.
Herna se nachází v prostorách tzv. Krčku,
což je hala mezi Tipsport arenou a tenisovými dvorci. Můžete se nechat vést
i typickým zvukem odhozené bowlingové
koule, v tom případě hernu opravdu nemůžete minout. Deset bowlingových drah

Otevřeno má herna celý týden. Je vhodné
zavolat a rezervovat si dráhu. Zájem je
totiž velký. Případné čekání si můžete zpříjemnit posezením s přáteli v barové části
herny s téměř sto padesáti místy k sezení
či sledováním sportovních přenosů na
třech televizních obrazovkách. Doporučujeme se lehce posilnit na váš nastávající
výkon. V baru připravují výborné sendvi-

BOWLING
Otevírací doba
Po–Čt: 14–24 hod.
Pá, So: 12–02 hod.
Ne:
12–23 hod.
Rezervace
489 201 301
bowling@tipsportarena.cz

če, pizzy a další speciality mezinárodní
kuchyně. Na bowling potřebujete boty
se speciální podrážkou, která umožňuje
skluz při odhození koule. Zapůjčení obuvi
určené ke hře je tady samozřejmostí. Navíc
je tato služba zcela zdarma. Pro Vaše ještě
lepší výkony vám na požádání personál
namaže bowlingovou dráhu.
Cena za pronájem dráhy se pohybuje od
260 Kč do 360 Kč za hodinu. Rezervace
na telefonním čísle 489 201 301 nebo na
e-mailu bowling@tipsportarena.cz.
Lepší zábavu nejen na zimní dny a večery
už nehledejte. Právě jste ji našli.
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Pravý řecký salát
s rozpečenou bagetkou

Fettuccine Coloseum s kuřecím masem,
rajčatovou omáčkou, smetanou a parmezánem

Tomáš Kašpar, šéfkuchař
mistr tradiční teplé kuchyně s využitím sezónních surovin
mistr přípravy sushi, držitel diplomu Culinary Artistry
rád aplikuje nové technologické postupy
zahraniční praxe v Mannheimu

Petr Fiala, kuchař
specialista na tradiční českou a regionální kuchyni
1. místo CZECH FOOD CUP Karlovy Vary
4. místo ČESKÝ HOUSKOVÝ KNEDLÍK
6. místo MISTR REPUBLIKY V OTEVÍRÁNÍ ÚSTŘIC

Restaurace
STADION

Šťavnatý 100% hovězí burger se sýrem,
slaninou v rozpečené sezamové housce se
salátem, rajčaty, plátky cibule, kyselou okurkou
a křupavými hranolkami

výborné jídlo,
příjemná atmosféra
a úžasný výhled

Luděk Hloušek, kuchař
specialista na středomořskou a mexickou kuchyni
zahraniční praxe v Londýně

Restaurace STADION,
areál Sport Parku Liberec
Rezervace na tel. 488 048 190

[Restaurace STADION, restaurace pro každou příležitost.]

Dresy
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významných libereckých sportovních klubů, blyštivé trofeje v podobě
dlouhé řady vítězných pohárů nebo sportovní fotografie, to vše Vám hned po příchodu do Restaurace STADION naznačí,
že nejste v obyčejné restauraci. Vaši pozornost rovněž upoutá velký doprostřed
místnosti situovaný bar s dvaceti místy
a třemi plochými televizními obrazovkami,
na kterých můžete sledovat různé sportovní programy. Dalším lákadlem, zejména
pro hokejové fanoušky, je velké plátno, na
které jsou v přímém přenosu promítána
všechna venkovní extraligová hokejová
utkání Bílých Tygrů.

Restaurace není jen vyhledávaným útočištěm sportovních fanoušků a příznivců sledování hokejových utkání na plátně. Mezi
pravidelné návštěvníky patří především
ti, kteří si rádi pochutnají na pestré, vždy
čerstvé a chutné kuchyni. Tradiční české
i zahraniční. Šéfkuchař Tomáš Kašpar chce
pomocí pravidelných tematických dnů představit hostům rozličné cizokrajné pokrmy.
„Každý pátek připravujeme například řecké,
japonské, italské nebo mexické menu,“
říká Tomáš Kašpar. „Výjimkou nejsou ani
sezónní labužnické záležitosti jako rybí trh,
populární zvěřinové hody či stále žádanější
chřestové speciality. Přijďte některé z nich

vyzkoušet,“ láká šéfkuchař, který se sám
přímo specializuje na přípravu sushi nebo
středoamerickou kuchyni.
Mezi žádané a hosty často objednávané
speciality ze stálého jídelníčku patří šťavnatý
hovězí burger se sýrem a slaninou, vyhlášené italské fettuccine nebo řízek z vepřové
krkovičky přes celý talíř. Z dezertů to jsou
oblíbené české lívance s borůvkami a zakysanou smetanou. Nabídka pokrmů z české
kuchyně ale lívanci nekončí. Nikde jinde
v Liberci si nedáte tak nadýchané houskové knedlíky k jemné svíčkové omáčce nebo
pikantnímu guláši jako v Restauraci STADION.

Kuchař Petr Fiala se totiž může pyšnit
předním místem v soutěži Český houskový knedlík. Jeho knedlíkům opravdu
neodoláte!
Restaurace STADION nabízí i obědové
denní menu – polévku, hlavní jídlo a dezert.
Pokud máte zájem, požádejte obsluhu
o pravidelné zasílání přehledu denního
menu přímo do vaší emailové schránky.
Pro děti jsou navíc k dispozici všechna jídla
z nabídky v polovičních porcích.
Nebývalý zážitek Vám Restaurace STADION
může nabídnout nejen vynikajícími pokrmy,

Otevírací doba:
Po-Čt, Ne: 10–21 hod.
Pá, So:
10–22 hod.
Wi-Fi zdarma
Přijímáme platební karty a stravenky
email: restaurace.stadion@bakare.cz

ale i jedinečným výhledem na Ještěd, který
poskytuje jedna celoskleněná stěna restaurace. Skrze ni lze zároveň sledovat dění
na přilehlém venkovním atletickém oválu.
Ve večerních hodinách, kdy se Ještěd nasvícením rozzáří do širokého okolí, je tato
úžasná podívaná ještě znásobena.

Společnost Coloseum Restaurants, s. r. o.,
provozovatel restaurace, před rokem provedla celkovou rekonstrukci a modernizaci interiéru. Vhodně zvolená kombinace
světlého a tmavého dřevěného nábytku
působí vzdušně a celkově prostor odlehčuje.

Ať už se chcete jen občerstvit po náročném
sportovním výkonu, plánujete pracovní
oběd, rodinnou či firemní oslavu, nebo
hledáte příjemné místo pro romantickou
večeři, Restaurace STADION Vám vždy
nabízí prvotřídní kvalitu, výtečnou kuchyni,
profesionální obsluhu a unikátní prostředí.

Hlavní část restaurace pojme celkem
šedesát pět hostů, salonek pak čtyřicet
a venkovní terasa pětačtyřicet. Nekuřácké
prostředí v hlavní části restaurace po dobu
oběda je samozřejmostí, salonek je zcela
nekuřácký. Pro nejmenší návštěvníky je
připraven dětský koutek.
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ŽÁDNÁ KOUZLA, ŽÁDNÉ ČÁRY aneb
příprava občerstvení pro fanoušky během
hokejových zápasů
TROCHU JINÁ JESKYNĚ, představujeme
solnou jeskyni ve Sport Parku Liberec
Rozhovor s Pavlem MIKEZEM, ředitelem,
zakladatelem a pořadatelem festivalu Benátská
noc
představíme vám další klub, který trénuje ve
Sport Parku Liberec
zavedeme vás na sportoviště v areálu
Sport Parku Liberec
přineseme aktuální informace o programu
a připravovaných akcích
…a mnoho dalšího

dulezite udaje
Tel.: +420 488 048 121
Fax: +420 488 048 160
Zelená linka: 800 800 007 (bezplatná)
E-mail: info@tipsportarena.cz
Web: www.sportparkliberec.cz
GPS: 50° 45' 10.67" N 15° 2' 49.82" E
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VE VAŠEM MOBILU!

prístích císlech

SPORT PARK LIBEREC
Jeronýmova 570/22
460 07 Liberec 7

|

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@tipsportarena.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

• Aktuální články a informace
• Výsledky
• Online reporty zápasů
• Rozpis utkání
• Soupisky a statistiky
• Bílí Tygři v televizi
• Fotografie
A navíc zápasový bulletin
ve vašem mobilu!

Aplikace je
kompletně
v češtině a
zcela zdarma!

Verze pro Android a IOS Apple
Ke stažení na Google play a Apple store
Všechny informace lze kdykoliv aktualizovat přes WiFi, 3G nebo EDGE.

inline
bruslení

baseball
softball

jogging

přírodní
posilovna

dětské
hřiště

americký
fotbal

hod oštěpem
hod diskem
vrh koulí

basketbal

fotbal

tenis
nohejbal
beachvolejbal

gymnastika
judo

atletika

aerobic
tanec
solná jeskyně
masáže

střelba

veřejné bruslení
lední hokej
krasobruslení

bowling
kuželky

florbal
futsal
házená

badminton
tenis
ricochet
stolní tenis

