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SUPER BALL 2014

SPORT LIVE 2014

JEN POČKEJ, ZAJÍCI!

KONCERT HVĚZD

KAREL GOTT – TOUR 2014

Super Ball je otevřené Mistrovství světa ve Freestyle Fotbalu,  
kde se setkají ti nejlepší hráči z celého světa a bojují o světový titul.

Veletrh nabídne všem návštěvníkům prezentaci sportovních klubů, 
oddílů, firem a bohatý doprovodný program.

Legendární postavičky Vlka a Zajíce z ruského animovaného seriálu 
zavítají do Liberce a  představí se v nové show na ledě.

Na koncertu zazní světové hity v podání hvězd naší současné 
popmusic jako je Bára Basiková, Matěj Ruppert, Dasha a dalších.

Nejúspěšnější český zpěvák všech dob se zahraničním renomé se 
po dvou letech vrací do liberecké Tipsport areny!

6. 9.                     
10.00 - 16.00

3. 8. - 9. 8. 

11. 10. 
14.00 a 18.00

24. 10. 
19.00

27. 11.
19.00
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Zmodernizovali jsme 
konferenční salónek 

v Hotelu ARENA***, který tak 
nyní nabízí moderní tech-
nické vybavení a komfortní 
zázemí pro Vaše školení, 
konference a další akce.

Sport Park Liberec 
hostil v polovině května 

České sportovní firemní hry. 
Ve 13 sportovních disciplí-
nách se zde představilo na 
250 zaměstnanců z více jak 
35 zúčastněných společností. 

Před zahájením sezóny 
jsme v areálu provedli 

výřez přestárlých stromů, 
které by mohly ohrožovat 
návštěvníky. Namísto původ-
ních dřevin bylo vysázeno 47 
nových stromů a keřů.

Po osmi letech doslou-
žilo energetické srdce 

Tipsport areny. Dvě kogene-
rační jednotky vyrábějící teplo 
a elektřinu pro celý areál už 
mají za sebou kompletní re-
novaci v rakouském servisu.

Svijanskou arénu čekají 
první nejnutnější opravy. 

Ty se týkají narušených žele-
zobetonových sloupů, které 
nesou střechu. Ročně se ve 
staré hale vystřídá na 200 
tisíc bruslařů.
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Foto z areálu

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ v areálu Sport Parku Liberec nabízí 
25 atrakcí pro děti: skluzavky, prolézačky, houpačky, 
přírodní posilovnu či lanovku.

Veškeré herní prvky jsou vyrobeny z kvalitního aká-
tového dřeva, rozvíjejí herní fantazii a jsou certifiko-
vány pro maximální bezpečnost Vašich dětí. Pohyb 
na čerstvém vzduchu navíc upevňuje jejich zdraví.
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Kde si hrají
Vaše děti?

Za více než 1745 dní od ote-
vření vykouzlily nespočet dět-
ských úsměvů.

Místo zábavy, odpočinku 
a rozptýlení našich nejmen-
ších návštěvníků.

Foto z areálu
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ v areálu Sport Parku Liberec nabízí 
25 atrakcí pro děti: skluzavky, prolézačky, houpačky, přírodní 
posilovnu či lanovku.

Veškeré herní prvky jsou vyrobeny 
z kvalitního akátového dřeva, 
rozvíjejí herní fantazii a jsou 
certifikovány pro maximální 

bezpečnost Vašich dětí. Pohyb 
na čerstvém vzduchu navíc 
upevňuje jejich zdraví.

Místo zábavy, odpočinku  

a rozptýlení našich nejmenších 

návštěvníků.

KDe si hRAjÍ
Vaše děti?

Za více než 1745 dní od otevření
vykouzlila naše hřiště nespočet dětských úsměvů.



Povolání PRoMoTéRA hudEb-
ních AKcí nEPATří MEzi nEjběž-
nější. jAK jsTE sE K Pořádání 
KoncERTů dosTAl?
Celé to začalo první Benátskou nocí. 
K hudbě jsem měl blízko, na turistic-
kých výletech s dětmi nebo u ohně jsem 
hrával na kytaru. A právě na jednom 
výletě jsme na Malé Skále objevili 
chalupu, kterou jsme si po revoluci 
pronajali. A protože se tam v létě nic 
nedělo, pronajali jsme si i tamní plo-
várnu a rozhodli se uspořádat hudební 
festival. Začali jsme shánět kapely, první 
byla liberecká skupina Těla nebo Starý 
Hadry, což je původní název skupiny 
Chinaski. Tehdy byly tyto kapely ještě 
v plenkách, dá se říct. Tehdy jsem ještě 
vedl stavební firmu, ale jak se festival 
rozrůstal, jsem si musel vybrat, kterou 
aktivitu chci dělat naplno. Následně 
jsem na Malé Skále zakotvil i s rodinou. 
Postupně se přidalo pořádání samostat-
ných koncertů především v Liberci, ze 
kterého pocházím.

TAKžE bEnáTsKá noc jE TAKové 
vAšE „nEjsTARší díTě“. ČíM vás 
zA TA léTA PoTěšilA?
Když to vezmu posloupně, tak ano, je 
opravdu nejstarší. Ještě mám dceru, která 
je o čtyři měsíce mladší. Jak Benátská noc, 
tak dcera mě potěšily především tím, kam 
to v životě dotáhly. A jsem si jistý, že je 
před nimi ještě mnoho úspěchů.

Po PřEsunu bEnáTsKé noci 
z MAlé sKály sE ozvAlo Mnoho 
KRiTicKých hlAsů z Různých 
sTRAn. jAK vy s odsTuPEM ČAsu 
hodnoTíTE PřEsun do vEscE?
Já si stále za tím rozhodnutím stojím. 
V původním areálu na Malé Skále bylo 
pořádání festivalu neudržitelné. Už 
jenom to, že když zapršelo, tak se tam 
návštěvníci brodili v bahně. Kapacity pro 
stanování či parkování nebyly dostaču-
jící a chystaná výstavba v místě konání 
by tuto situaci ještě zhoršila. Přesunem 
do Vesce dostal festival nový impuls 
a možnost se dále rozvíjet.

bEnáTsKá noc sE Koná uPRo-
sTřEd léTA, KonKRéTně od 25. 
do 27.  ČERvEncE. co PRo ná-
všTěvníKy chysTáTE?
Letošní, již 22. ročník festivalu, se nově 
představí pod zkráceným jménem Benát-
ská! Jednak už to není pouze jediná noc 
a navíc se název festivalu v této podobě 
vžil mezi návštěvníky. Upravená je i kon-
cepce festivalu. Samozřejmě nemůže 
chybět prakticky celá česká hudební scéna. 
Na velký open-air koncert přijede finská 
kapela HIM. Kromě hudebních produkcí 
hledáme i další zajímavé projekty, napří-
klad divadelní představení. A neděle bude 
zaměřená také na podporu regionální 
muziky a obecně místního kulturního dění 

– představí se začínající kapely, soubory 
z uměleckých škol, hudebních i nehudeb-
ních organizací, stánky s regionálními pro-
dukty. Nedělní program tak dostal oficiální 
název Liberecko na Benátské. Vstup bude 
v neděli zdarma a návštěvníci si dokonce 
budou moci vyzkoušet hudební nástroje – 
kytaru či bubny, nebo si zakřičet z pódia.
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PromoTÉr PaveL mIKez je jIž DvĚ DeSeTILeTí HybaTeLem KuLTurníHo DĚní 
v ceLÉm LIberecKÉm KrajI. KromĚ jeHo nejznámĚjŠíHo PočInu, feSTIvaLu 
benáTSKá noc, PoŘáDá KažDoročnĚ mnoHo DaLŠícH KuLTurnícH aKcí. mezI míSTa, 
Kam Se jaKo PoŘaDaTeL PravIDeLnĚ vrací, PaTŘí I LIberecKá TIPSPorT arena.

Přesun DO tiPsPORt AReny

byl jako Přesednutí Z trabantu
do Mercedesu

PAveL MiKez



[Díky modernímu prostoru se nám tak do Liberce daří přivádet akce,

které bychom jinak nemeli kde uspořádat.]
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s  PořádáníM KoncERTů jsTE 
zAČAl PřEd 23 lETy. jAKé byly 
v TEhdEjšíM libERci MožnosTi?
 Pro pořádání koncertů jsme využívali Kul-
turní dům nebo sál v Lidových sadech. 
Několik koncertů jsme uspořádali i ve Svi-
janské aréně. Ačkoli nabízela největší pro-
story ve městě, zázemí příliš nevyhovovalo 
ani divákům, ani vystupujícím. Kapely sem 
kvůli nevyhovujícím podmínkám nechtěly 
jezdit, a tak byl Liberec na nějaký čas bez 
velkých koncertů.

To zMěnilA sTAvbA MulTiFunKČní 
hAly?
To byl obrat o sto procent. V celých se-
verních Čechách není podobný prostor. 
Samozřejmě jsme mapovali nejrůznější 
místa – kulturní domy a další prostory 
v širokém okolí. Dá se říct, že naše te-
ritorium je Liberecký kraj. Do Prahy se 
moc nehrneme. V Boleslavi, v České Lípě 
i tady v Liberci mají kulturní domy kapa-
citu maximálně 1 500 lidí, a to pouze na 
stání. Větší kapely do takových prostor 
nepřijedou, je tam těžký přístup, malé 
podium a tak dále. Nejbližší haly s dosta-
tečnou kapacitou jsou v Praze, případně 
v Hradci.

jAKý byl PRo vás, jAKožTo PRo-
MoTéRA, PřEchod do nové 
hAly?
Asi jako přesednutí z Trabantu do Mer-
cedesu (smích). Ve staré hale drnčely 

„okenní tabulky“, už jen toalety byly na 
hraně použitelnosti. Nová hala otevřela 
naprosto jiné možnosti – od stavby podia 
až po zázemí pro diváky. Díky moderní-
mu prostoru se nám tak do Liberce daří 
přivádět akce, které bychom jinak neměli 
kde uspořádat.

lETos nA jAřE jsTE v TiPsPoRT AREně 
PořádAl dvě AKcE z jiného soudKu, 
nEž jsou KoncERTy, A To PřEdsTA-
vEní ČínsKého náRodního ciRKusu 
shAnGhAi niGhTs A TAnEČní show 
loRd oF ThE dAncE. jAK jsTE byl sPo-
KojEný s TěMiTo AKcEMi?
Především mě těší, že si liberečtí diváci našli 
cestu i na akce tohoto typu, tedy pohybo-
vé a taneční. ČNC tu byl poprvé, šlo tedy 
trochu o krok do neznáma. Ačkoli jsme po-
čítali s nižší návštěvou, chtěli jsme si tuto akci 
v Liberci vyzkoušet a ve finále nás zájem pří-
jemně překvapil. Naproti tomu představení 
Lord of the Dance tu byl již po několikáté a lze 
u něj tedy dobře odhadnout zájem publika.

jAK si vybíRáTE AKcE, KTERé do 
libERcE PřivEzETE?
Snažíme se tu pořádat alespoň dvě tři akce 
ročně a jenom za těch necelých deset let, 
kdy je aréna v provozu, jsme tu uspořá-
dali skoro 30 akcí. Díky této zkušenosti už 
vesměs umíme odhadnout zájem o připra-
vovaný koncert. Soustředíme se především 
na česko-slovenskou scénu. Dříve jsme se 
snažili brát všechno, dnes už si více vybírá-
me. Situace není jednoduchá a zvláště tady 
v Liberci, který je především sportovním

městem. Na některých akcích jsme tady 
doslova nechali kalhoty, takže nyní se 
pokaždé více rozmýšlíme.

co jE TAKovou „noČní MůRou“ 
PRoMoTéRA hudEbních AKcí?
V případě venkovních podniků je to jed-
noznačně počasí, které je navíc v po-
sledních letech značně nevyzpytatelné. 
U všech akcí bez rozdílu je to především 
obava, že se akce neuskuteční ze strany 
interpreta. U festivalu většinou jeho 
vystoupení musíme zrušit bez náhrady, 
u samostatného koncertu jde domluvit 
náhradní termín. To se nám přihodilo 
například s koncertní verzí muzikálu Jesus 



inzeRCe

Christ Superstar, která musela být o měsíc 
přeložena kvůli nemoci Kamila Střihavky. 
Bez něj by to opravdu nešlo. Bohužel 
jsme zprávu o jeho nemoci dostali pět 
minut po dvanácté, kdy už byla na cestě 
technika, ráno se mělo stavět a k tomu 
byl víkend. V tu chvíli začala neskutečná 
mela, abychom stihli včas informovat 
pokud možno všechny, kteří se na před-
stavení chystali.

nA KTERé AKcE Rád vzPoMínáTE?
Jak už jsem zmínil, ještě před stavbou 
nové arény jsme si vyzkoušeli i starou 
halu. Ale tam jsme byli zase hodně 
omezeni co do počtu diváků, jejich 
zázemí i možností produkce. Ve staré 
hale si zahráli Kabáti, kterým jsme pak 
uspořádali koncert i venku na atletickém 
stadionu. Hodně vzpomínám na ten po-
slední koncert Kabátů, už v nové hale. 
To jsme museli demontovat i mantine-
ly, abychom rozšířili středovou plochu. 
Tehdy jsme vytvořili divácký rekord – 
deset tisíc diváků. 

Obvykle se uvádí jako maximální kapaci-
ta haly o tisíc návštěvníků méně. Dostat 
tolik lidí do haly jsme mohli díky netradič-
nímu umístění podia doprostřed plochy, 
a mohli jsme tak využít plnou kapacitu 
hlediště kolem celého podia. Také jsme 
museli dopravit ještě dodatečnou elektro-
centrálu, protože nestačil příkon arény pro 
všechny pyroefekty, světla a další náročnou 
techniku.

Pak jsou tu samozřejmě koncerty zahra-
ničních interpretů, ty bývají o úroveň výše. 
Dělali jsme zde třeba koncert Status Quo.

sPoluPRácE sE slAvnýMi hudEb-
níKy Musí býT zAjíMAvá. MůžETE 
sE s  náMi PoděliT o  nějAKou 

„hisToRKu z nATáČEní“?

Některé zážitky se nedají publikovat a jsou 
spíše negativního rázu. Asi největší problé-
my byly se skupinami Scorpions a Blackmo-
re’s Night – mezi jejich požadavky bylo 
ohromné množství ledu, oříšky do auta, 
alobal do oken a tak podobně. Více bych 
to ale raději nerozváděl.

Naopak veselá historka byla kupříkladu se 
skupinou Chinaski. V začátcích Benátské 
noci, ještě pod jménem Starý Hadry, přijeli 
na festival o měsíc dříve. Skončilo to pak 
nad ránem v cukrárně u nádraží.

PřEd náMi jE léTo A vEnKovní 
FEsTivAly. jAKé AKcE chysTáTE?
Už několik let pravidelně pořádáme koncerty 
v zámecké zahradě na Sychrově, kde je nád-
herné pohádkové prostředí. Letos se tam po 
pěti letech vrací Blackmore’s Night, kteří byli 
prvními, kdo zde zahrál. Ještě předtím nás čeká 
druhý ročník Maloskalské noci – po přesunu 
Benátské noci nám bylo trochu líto, že na té 
Malé Skále najednou nic není. Rozhodli jsme 
se tam uspořádat menší, spíše rodinný festi-

val. Dále pomáháme při realizaci Svijanských 
slavností piva. Ty se nám trochu rozrostly už 
mimo hranice pivovarských slavností, takže je 
chceme vrátit do původní podoby. A co nás 
zaměstnává nejen nyní, ale vlastně celoročně, 
je náš největší festival Benátská!

co AlE PřivEzETE do TiPsPoRT 
AREny nA PodziM?
Protože se akce plánují obvykle s půlročním 
předstihem, právě teď teprve vzniká podzimní 
rozvrh. Co můžu divákům slíbit, je listopadový 
koncert Karla Gotta, který je tuzemskou jis-
totou a do Liberce se vrací pravidelně. Další 
koncerty jsou v jednání. Například na jaře 
by měli jet koncertní šňůru Chinaski, nebo 
jednáme s kapelou z Německa, která by při-
lákala i diváky ze zahraničí. Zatím je to ale 
velmi otevřené.

MáTE nějAKý PRoducEnTsKý 
sEn? KTERého inTERPRETA bysTE 
Rád PřEdsTAvil libEREcKéMu 
PubliKu?
Těch je mnoho, ale bohužel liberecké pu-
blikum je spíše sportovně založené, takže 
je docela velký oříšek trefit se do jeho 
vkusu. Zároveň nesmíme kolidovat s kon-
certy v Praze, kde většina velkých hvězd 
vystupuje.

Ovšem i ve velké Tipsport areně jsme 
omezeni maximálním počtem diváků, což 
samozřejmě neumožňuje produkci těch 
opravdu velkých zahraničních kapel. Pár 
tipů samozřejmě máme a uvidíme, zda 
se něco podaří. Ať už do arény nebo na 
festival. V rámci festivalu jsou možnosti 
o něco větší. Ale nechci předbíhat.

[Nová hala otevřela naprosto jiné možnosti – od stavby podia až po zázemí pro diváky.]
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PRoČ jsTE sE Rozhodl PořádAT 
v libERci závody?
Snažím se přitáhnout zájem lidí k tomuto 
sportu. Sám jsem prožil moc hezké dětství, 
když jsme s tátou jezdili po závodech. Trávili 
jsme spolu celé soboty a všechny úspěchy 
i neúspěchy prožívali společně od mých 
deseti do osmnácti let. Na ty okamžiky hrozně 
rád vzpomínám a chtěl bych něco podobné-
ho dopřát i jiným. A myslím, že v Liberci má 
i tento sport velký potenciál.

To nEPochybně, hnEd PRvní závod 
Měl vElKý ohlAs u diváKů i závod-
níKů. jAK REAGují diváci, KTEří sE 
nA závodEch s  TíMTo sPoRTEM 
sETKávAjí PoPRvé?
Všem se to líbí a chtějí to domů. Především 
děti a pánská část obecenstva. Starší ročníky 
pak podléhají nostalgii a vzpomínají na dobu, 
kdy autíčko na ovládání pod stromeček byl 
ten nejlepší představitelný dárek

co ČEKá Ty, KTEří vEzMou dálKové 
ovládání PoPRvé do RuKy?
Určitě s autem narazíte. Toho se ovšem 
nelekejte, stává se to každému. Stejně jako 
u dalších sportů chvíli trvá, než se naučíte 
správnou techniku. Ale zatím jsem nepotkal 
nikoho, kdo by to nezvládl alespoň na zá-
kladní úrovni. Zpočátku je například těžké 
si uvědomit, že když auto jede proti Vám, 
musíte zatáčet opačně, než Vám říkají oči. 

Jde o koordinaci zraku, hlavy a prstů. Většina 
nováčků je schopna se za jedno odpoledne 
naučit řídit tak, aby si mohla v klidu projet trať.

A Mohou si TAKovou zKušEbní 
jízdu vyzKoušET?
V Liberci jsme k tomuto účelu rozjeli tzv. trénin-
kové dny. Konat se budou každou středu od 17 
do 19 hodin na dráze u Tipsport areny a máme 
k zapůjčení tři modely, které si mohou i úplní 
nováčci za malý poplatek vyzkoušet. Navíc na 
každých závodech, pokud mám chvíli času mezi 
jednotlivými jízdami, za mnou můžete přijít 
a zeptat se na cokoli, co Vás zajímá. Rád si po-
povídám s každým, kdo má zájem o závodění.

PoKud MluvíME o AuTEch nA dál- 
Kové ovládání, věTšinA lidí si 
nEjsPíš PřEdsTAví děTsKé hRAČKy. 
KdE jE TEdy hRAnicE MEzi hRAČKou 
A  sPoRTovníM vybAvEníM, sE 
KTERýM sE Mohu úČAsTniT závodů?
Nejlépe viditelnou hranicí je kvalita modelu 
a od ní odvozená cena. Jestliže chcete sportov-
ně závodit, potřebujete model, který vydrží víc 
než obyčejná hračka. Ten základní pro závody 
pořídíte od šesti tisíc korun, nejlepší modely 
i za padesát tisíc. Na trhu je mnoho modelů 
z Číny, které lze koupit za několik stovek. Ale 
tyto nejsou vůbec vhodné k závodění. Výkon-
nostně zaostávají a technické řešení je tristní. 
U kvalitního modelu lze navíc opravit jakoukoli 
část, vše se dá koupit jako náhradní díl.

Petr Grof
Pořadatel série
extreme cup 2014

PetR GROf

První závod dálkově ovládaných silničních modelů aut přilákal na centrální parkoviště 
k Tipsport areně zapálené závodníky, začátečníky i nadšené diváky. Série závodů 
extreme Cup 2014 se nyní k aréně vrací pravidelně každý měsíc až do září. O závodních 
modelech, přípravě tratí i celoživotní vášni pro závodění jsme si povídali s jedním 
z pořadatelů a zároveň prodejcem závodních modelů, Petrem Grofem.

Potřebujete jen dobrý Zrak
A šiKOvné PRsty

TAKžE už nEjdE o žádnou „ModE-
lAřinu“?
To se liší podle výkonnostních kategorií. 
Obvykle začínáte v kategorii Hobby. Pro 
tuto kategorii máme připravený hotový 
model včetně baterie, takže na začátku 
stačí umět nabít baterii. Takový model je 
konstrukčně velmi jednoduchý a většinu 
oprav zvládnete sám.

Ve vyšších kategoriích si modely kupujete 
po dílech a sestavujete do velké míry sami. 
Tady je potřeba trochu modelářské zruč-
nosti. Nicméně jednotlivé díly už jsou na 
takové úrovni, že klasická modelařina, smir-
kový papír, pilníček a podobné záležitosti 
už z toho mizí. Je to spíš sestavování puzzle. 
Nakupujete hotové komponenty, ze kterých 
sestavíte model.

To vyPAdá, žE MůžE závodiT sKoRo 
KAždý?
V podstatě ano. Náš sport nemá věkové 
omezení. V poslední době se nejvíc nových 
závodníků rekrutuje mezi pány, kteří jdou 
do důchodu a chtějí si udělat radost. Ti 
tvoří asi polovinu nových nadšenců, v druhé 
půlce najdeme děti i pracující dospělé. 
Krásnou výhodou našeho sportu je i to, 
že si ho mohou užít i handicapovaní lidé 
na vozíčku. Potřebujete pouze dobrý zrak 
a trochu šikovné prsty. Hra na klavír je roz-
hodně náročnější.

Kdo sE MůžE sE nA libEREcKý 
závod ExTREME cuP PřihlásiT?
Jakýkoli majitel RC modelu (radio controlled), 
pokud jeho vůz bude splňovat technické 
parametry dané kategorie. Jde o kategorii 
elektricky poháněných vozů v měřítku jedna 
ku deseti onroad – tzn. silničních vozů. Na 
centrálním parkovišti u Tipsport areny 
jezdíme každý měsíc.

jAK vyPAdá sAMoTný závod?
Po tréninku následuje rozdělení do skupin po 
5 až 10 členech dle počtu účastníků. Úkolem 

závodníka je ujet co nejdelší vzdálenost. Kva-
lifikace se jede na 5 minut a ze tří pokusů se 
vybírají dva úspěšnější. Ti nejlepší postupují 
do společného finále, kde se startuje hro-
madně jako u Formule1 a během závodu 
se předjíždíme. Čistý průběh závodu hlídá 
rozhodčí. Nesmí se zkracovat dráha, nebo 
narážet zezadu. Při porušení pravidel násle-
dují časové penalizace a v případě hrubého 
porušení i diskvalifikace. Bohužel i k tomu 
dochází. Například nedávno si závodník za-
budoval do auta gyroskop, který mu vyrov-
nával přetáčivý smyk. Což mu jízdu vylepšilo 
o 30 %. Šlo ale o aktivní řídící prvek, který je 
v závodech zakázaný, a po technické kont-
role byl tedy diskvalifikován.

zA jAKých PodMínEK lzE jEzdiT vEn-
Kovní silniČní závody?
Optimální je samozřejmě suchá trať a pří-
jemné sluníčko. Jezdíme i na vlhkém povrchu, 
ale na dráze nesmí stát voda. Takže před 
závodem dráhu podle potřeby vymetáme. 
Při dešti jezdit nemůžeme, to by auta kvůli 
svému elektrickému pohonu nevydržela.

jAK vyPAdá PříPRAvA závodní 
dRáhy?
Navrhovat dráhu je umění. Kvůli nízké výšce 
podvozku se musíme vyhnout veškerým 
nerovnostem terénu, spárám a podobně. 
Nakreslená dráha vypadá trochu jako 
u Formule1. Aby si jezdci nezkracovali trať, 
jsou na vnitřních stranách zatáček umístěny 
takové pokličky. Po najetí na tento prohnu-
tý ocelový disk se auto zpomalí a může se 
i dostat do smyku nebo převrátit. Libereckou 
dráhu pro každý závod upravujeme, aby 
jezdci měli před sebou vždy novou výzvu. 
Pokaždé tak připravujeme malinko jinou trať 
v délce přibližně 250 metrů.

jAK RychlE ujEdETE jEdno Kolo nA 
TAKové TRATi?
Můj nejrychlejší čas je kolem 14 vteřin. Trať 
je plná zatáček v úhlu 90° i 180°. To auto 
vypadá jako tažené na provázku, je rychlé 
a čiperné. Divácky je to tedy hodně atraktivní.

MůžETE PřiblížiT ModEly Po TEch-
nicKé sTRáncE?
My se věnujeme asi nejmasovější kategorii, 
tedy silničním modelům v měřítku jedna ku 
deseti s elektrickým pohonem. S výjimkou 
formulí mají všechna auta pohon na všechna 
čtyři kola. Model váží přibližně 1350 g a je 
v něm ukryt motor o výkonu jedné koňské 
síly. Poměr váha/výkon je tedy lepší než 
u Formule1, auto na dobrém povrchu akcele-
ruje rychleji. Testovali jsme modely na perfekt-
ně připravené dráze a z 30 km v hodině jsme 
během 0,8 vteřiny zrychlili na 110 km/hod.

jdE o nEjvyšší RychlosT, KTERou 
doKážE ModEl vyvinouT?
Maximální rychlost se liší podle zvolené ka-
tegorie. Nejrychlejší modely jsou v kategorii 
aut se spalovacím motorem v měřítku jedna 
ku osmi. Tyto modely už ani nevypadají jako 
auta, ale kvůli aerodynamice mají karose-
rii ve tvaru jakéhosi hranolu. S motorem 
o výkonu tří a půl koňské síly a za dobrých 
podmínek umí dosáhnout i 140 km/hod. 
A díky svému aerodynamickému tvaru jsou 
schopná i v rychlosti kolem 100 km v hodině 
projíždět ostré zatáčky. U nás v Česku se 
tato kategorie příliš nejezdí, protože je 
zde pouze jediná vhodná dráha. V Liberci 
jezdíme za příhodných podmínek v rych-
lostech do 80 km/hod.

všiMl jsEM si dobřE, žE Ty jEdnoT-
livé ModEly nEMAjí žádné AnTény?
Anténu sice mají, ale je tak malá, že je skrytá 
uvnitř vozu. Dříve se modely ovládaly pomocí 
signálu o frekvenci kolem 40 MHz. Při hro-
madném závodění jsme si museli dávat pozor, 
abychom nepoužívali s ostatními jezdci 
shodné frekvence a nerušili se. Mohlo pak 
docházet k tomu, že jsme nad auty ztráce-
li kontrolu. Dnes fungujeme na frekvenci 
přes 2,4 GHz, tedy obdobné jakou využívá 
Wi-Fi připojení. Navíc si dnešní vysílačky umí 
prověřit okolí, aby zjistily, které frekvence 
jsou obsazené, a vybrat si některou volnou 
z přibližně tří set možných.

oblíbEnou disciPlínou u vElKých 
AuT jE TunninG. dá sE o něČEM Po-
dobnéM MluviT i u Rc ModElů?
Samozřejmě každý si svůj model malinko 
upravuje. Jednotlivé součástky jsou ale na 
takové úrovni, že na nich není příliš co zlep-
šovat. Vesměs jde o vizuální úpravy, spíše než 
technické. Na špičkové úrovni si pouze ladíte 
podvozek na daný typ dráhy, povrchu. Nasta-
vení tlumičů, geometrie náprav, jde o velmi 
jemnou alchymii. Určitě je lepší se v takovém 
případě radit se zkušenějšími jezdci, takové 
nastavení není jednoduchou záležitostí.
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26. července
30. srpna
28. září

vždy od 9.30 hod. na centrálním 
parkovišti a pouze za příznivého 
počasí (bez deště)

KDy Se KoNaJí závoDy LiBerecKé
Série extreMe cuP 2014?

každou středu od 17 do 19 hodin 
na centrálním parkovišti u Tipsport 
areny

KDe Si řízeNí rc MoDeLu vyzKoušet?

jAKá oRGAnizAcE u nás zAšTiťujE 
TEnTo sPoRT?
V Česku je to RCA ČR, každý ze sedmi členů 
má pod sebou jednu kategorii. Česká asociace 
je podřízena evropské EFRA. Ve Spojených 
státech působí organizace ROAR. Tato sdruže-
ní stanovují jednotná pravidla pro celosvětové 
závodění – maximální šířku a výšku modelu, 
podobu karoserie, maximální výkon a další. 
Podle těchto parametrů se pak dělí modely 
do různých závodních kategorií – hobby, stock, 
open a další.

KoliK lidí sE u nás ToMuTo sPoRTu 
věnujE?
Osobně mám přehled víceméně o té užší 
špičce, která se pravidelně účastní celorepubli-
kových závodů v naší kategorii. Jde o přibližně 
500 lidí. Pokud zahrneme všechny kategorie 
včetně offroadů, které již nejsou tak masové, 
jde o nějakých 800 lidí. A pak je zde nespočet 
těch, kteří mají autíčko a jdou si občas ven 
zajezdit, aniž by tušili, že mohou závodit na 
společných akcích. Samotného člověka to za 
chvíli obvykle přestane bavit.

jE libEREcKý závod souČásTí cElo-
REPubliKové séRiE?
S dalšími pořadateli z různých částí Česka 
jsme se domluvili na společném bodování. 
Vybraný závod z každého města se bodově 
ohodnotí a na konci letní sezóny se vyhlásí 
absolutní vítěz. Chceme tak závodníky vy-
táhnout i mimo domácí tratě. Aby poznali 
nová místa, nové lidi, aby se jeli podívat do 
Liberce, Čelákovic či Rychnova nad Kněžnou. 
Myslím, že se nám to začíná dařit. Na první 
závod dorazilo do Liberce osm jezdců z Prahy, 
kteří jsou zvyklí na krásnou trať v Čelákovicích 
a naši dráhu si chválili. Je to i tím, že ta naše 
je asi nejméně destruktivní ze všech. Máme 
široké únikové zóny a minimum zábran kolem 
trati, o které by se mohly modely poškodit.

KoliK Podobných TRATí jAKo 
v libERci Po ČEsKu nAjdEME?
Ačkoli tu jsou dvě tři dráhy na lepší úrovni, ta 
liberecká patří do vyšší kategorie. A stále je 
co zlepšovat, máme za sebou úvodní závody 
a spoustu nápadů na vylepšení. V současné 
době se snažíme vyjednat pořádání Mistrov-
ství republiky právě na trati u Tipsport areny. 
Jak jsem zmínil, naši ohromnou předností je 
velkorysý prostor s minimem hrazení, což 
činí naši dráhu mnohem bezpečnější než je 
například čelákovická. Nejlepší tuzemská 
dráha je asi ve Slavkově, což je bohužel 
dost daleko. Moje nejoblíbenější je trať 
v Blansku, kam jezdím od svých začátků. 
Ta dráha se neustále vylepšuje a pro mě je 
to jakýsi vzor, podle kterého chceme působit 
i tady v Liberci.

Díky umístění Liberce v blízkosti němec-
kých a polských hranic věřím, že máme 
potenciál oslovit i zahraniční jezdce. Polsko 
je sice oproti Česku trochu pozadu, ale 
i tam se obliba tohoto sportu zvyšuje, jak 
se dostává do širšího povědomí. Německo 
naproti tomu patří mezi světovou velmoc 
v naší kategorii onroad, tedy silničních vozů. 
Právě němečtí promotéři pořádají velkou 
sérii po celé Evropě s názvem Euro Touring 
Series, kterou tvoří sedm závodů od Špa-
nělska po Slovensko.

odKud vlAsTně TATo sPoRTovní 
disciPlínA Pochází?
Nejspíš v každém státě na světě byli vždy 
modeláři, kteří se sdružovali. Ale kolébkou 
profesionální podoby tohoto sportu je Ja-
ponsko. Zde se kolem roku 1985 začaly 
sériově vyrábět modely, které určily směr 
a rámec tohoto sportu.

zAbýváTE sE osobně i jinýMi KATE-
GoRiEMi ModElů?
Dříve jsem jezdil i kategorii jedna ku osmi 
bugy se spalovacím motorem. Tento typ 
pohonu ale vyžaduje stálého mechanika, 
který Vás doprovází na závody. Toho jsem 
bohužel nesehnal a rozhodl jsem se tedy 
věnovat pouze silničním elektrickým autům. 
U této kategorie se obzvláště klade důraz 
na techniku jízdy, je důležité jet optimální 
stopu.

jAKých závodů sE KRoMě libEREc-
Kého jEšTě úČAsTníTE?
Pravidelně jezdím na Mistrovství ČR, to se 
koná dvakrát ročně, jedno halové a druhé 
venkovní. Můj největší úspěch je titul Mistra 
republiky z roku 2012 na halovém šampio-
nátu. Celorepublikové závody jsou tříden-
ní podniky. V pátek začínáme tréninkem, 
v sobotu nás čeká kvalifikace a finálové 
závody se jedou v neděli. Obvykle se nás 
sjede kolem 120 závodníků.

lzE sE závoděníM uživiT?
Na špičkové mezinárodní úrovni ano. Jezdí 
se mistrovství jednotlivých kontinentů 
a jednou za dva roky i světový šampionát. 
Ti nejlepší jezdci na světě si závoděním 
vydělávají na své živobytí. Takovou per-
ličkou například je, že vítěz Mistrovství 
světa z roku 2012 obdržel za první místo 
od svého sponzora, výrobce podvozků pro 
RC modely, nové Porsche 911. Samozřejmě 
teď nemluvím o modelu. Jde tedy o profesi-
onální sport se vším všudy. Za jeden závod 
si jezdec může odnést až tři tisíce eur plus 
pravidelné příspěvky od sponzorů. Těmi 
jsou obvykle právě výrobci modelů, pro 
které jezdci testují jednotlivé díly.

jE MEzi šPiČKovýMi jEzdci ČEsKý 
zásTuPcE?
V poslední době se i naši borci dostávají na 
stupínky vítězů. Na nejvyšší evropské úrovni 
jezdí Marek Černý, který dokázal vyhrát právě 
European Touring Series. Ten jezdí pro firmu 
vyrábějící podvozky, která sídlí v Trenčíně 
a patří mezi celosvětovou špičku.

MáTE zKušEnosT i s jinýMi „doPRAvní-
Mi PRosTřEdKy“ nA dálKové ovládá-
ní? PRolínAjí sE sKuPiny uživATElů 
TěchTo ModElů?
Podle mé zkušenosti se prolínají velmi zřídka. 
Styl ovládání je u každé z těchto skupin na-
prosto jiný, o čemž svědčí i rozdílnost našich 
dálkových ovladačů. Piloti letadel či helikop-
tér používají klasickou pákovou vysílačku, 
zatímco my máme tzv. volantovou. Vypadá 
to jako pistole s volantem. Je tedy těžké se 
přeorientovat na jiný typ řízení. Většina lidí se 
specializuje na jednu vybranou kategorii. Sice 
mám doma malý vrtulník, ale je to vyloženě 
záležitost pro rozptýlení.
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ZelenÁ
je tRÁvA
V minulém čísle jsme Vás zavedli na ledové kluziště a poodhalili roušku tajemství jeho složité přípravy. 
Tentokrát se podíváme na venkovní sportoviště, která tvoří velkou část areálu Sport Parku Liberec. 
Průvodcem nám bude osoba nanejvýš povolaná, dlouholetý správce venkovního areálu Jiří Peřina.

Ačkoli hlavní dominantou sport Parku Liberec je multifunkční Tipsport arena, většinu plochy 
areálu zabírají venkovní sportoviště, především nejrůznější travnaté plochy a hřiště. A právě 
starost o přírodní travnaté plochy tvoří během teplejší poloviny roku hlavní náplň práce našich 
pracovníků, kteří udržují venkovní sportoviště ve výborné kondici pro všechny návštěvníky – 
malé, velké, amatérské i profesionální sportovce.

náKlAdní AuTo Plné TRávy KAždý 
dEn
Fotbalové hřiště na atletickém stadionu, trav-
naté hřiště pro americký fotbal, tréninkové 
hřiště, baseballový stadion, atletické odho-
diště a mnoho dalších menších travnatých 
ploch v areálu Sport Parku Liberec vyžadu-
je pravidelnou údržbu po celé vegetační 
období, obvykle od března do listopadu. 
V součtu se jedná o více než 35 tisíc metrů 
čtverečních porostlých přírodní trávou, které 
v sezóně sportovci využívají každý den.

„Jakmile na jaře zmizí poslední sníh, na-
stupujeme na travnatá hřiště, která je po 
zimní přestávce potřeba provzdušnit, zbavit 
odumřelých stonků a následně dosít tam, 
kde tráva začíná mizet,“ přibližuje začátek 
sezóny na venkovních sportovištích jejich 
správce Jiří Peřina. Po takovém jarním pro-
buzení nastává období pravidelné, prakticky 
každodenní údržby. „Nejvíce pozornosti 
věnujeme hlavnímu fotbalovému hřišti na 
atletickém stadionu, které pravidelně hostí 
zápasy mládežnických týmů fotbalového 
klubu FC Slovan Liberec, a tak vyžaduje 
nejvyšší standard pro kvalitu hrací plochy,“ 
popisuje svou každodenní aktivitu správce 
a doplňuje: „Po většinu sezóny sekáme 
hřiště každý druhý den. Naštěstí dnes už 
máme k dispozici kvalitní techniku, která 
nám s údržbou výrazně pomáhá. Profesi-
onální traktor totiž hřiště nejen seká, ale 
zároveň i válcuje.“ Ostatní travnatá hřiště 
a další plochy nevyžadují tak vysokou frek-
venci sekání. I tak je potřeba každou z nich 
posekat alespoň dvakrát do týdne. „Prakticky 

každý den tak vyvážíme menší nákladní auto 
plné posekané trávy. V součtu za celý rok to 
může být přibližně 110 tun trávy,“ dodává 
pro zajímavost správce areálu.

Na rozdíl od přírody neroste na fotbalových 
hřištích tráva tak úplně sama. Pro perfekt-
ní stav hrací plochy je potřeba rostlinkám 
trochu pomoci. „Na jaře a obvykle i na 
podzim je potřeba dosít trávu, především 
v místech s větší zátěží – v malém vápně, ve 
středovém kruhu a obecně tam, kde není 
porost dost hustý. Ročně spotřebujeme 
asi 200 kg osiva, abychom hřiště udrželi 
v bezvadné kondici,“ přidává další kilo-
gramy Peřina. A protože i tráva potřebuje 
dostatek živin, podporuje se její růst a síla 
i hnojením. Hnojí se obvykle jednou za 
měsíc v průběhu hlavní sezóny, tedy šest-
krát za rok, a celkově spolyká travnatý porost 
kolem 5 tun hnojiva ročně. „Kromě výživy 
je nutné dbát i na dostatečné zavlažování, 
které v letních dnech obstaráváme vodou 
ze studní přímo v areálu. Na velké fotbalové 
hřiště spotřebujeme jednorázově kolem 20 
m3,“ líčí správce.

Poslední z nezbytných úprav, bez které by 
se zelené hřiště brzy proměnilo v hnědou 
plochu, je tzv. provzdušňování, kterým se 
udusaná hlína lehce kypří pro lepší přístup 
kyslíku ke kořenům a zároveň se takto 
zarovnávají drobné nerovnosti povrchu. 

„K provzdušnění používáme přívěsný stroj 
za traktor zvaný Verti-drain. Jedna provzduš-
ňovací „kůra“ na hlavním fotbalovém hřišti 
zabere čtyři hodiny,“ upřesňuje Peřina.

od TRávy K AnTucE A zPěT
Kromě travnatých hřišť se tým našich pra-
covníků stará o další venkovní sportoviš-
tě v areálu Sport Parku Liberec. „Sekání 
trávy prokládáme přípravou, čištěním 
a údržbou venkovních antukových kurtů, 
beachvolejbalového hřiště, in-line dráhy, 
dětského hřiště či fotbalového hřiště 
s umělou trávou,“ popisuje další body ze 
svého denního programu správce areálu 
a dodává: „Jarní přípravu antukových kurtů 
a beachvolejbalového hřiště začínáme 
obvykle o měsíc později než první práce 
na fotbalové trávě. Musíme čekat na tep-
lejší počasí, které dostatečně vysuší zem, 
aby případné deště neproměnily antukové 
kurty v blátivé kaluže.“

Po zimě je potřeba dosypat na každý z tří 
venkovních kurtů přibližně jednu tunu 
nové antuky, která zajistí kvalitní povrch 
pro hráče tenisu, nohejbalu či klasického 
volejbalu. Vrstva nové antuky se uválcuje, 
obnoví se čáry, zavěsí sítě a kurty jsou při-
pravené. „Když nám přeje počasí, trvá pří-
prava antukových kurtů pro novou sezónu 
dva týdny. V případě nepříznivého počasí 
se ovšem práce mohou protáhnout i na 
měsíc,“ vypočítává strasti jarních prací 
Peřina. „V průběhu letní sezóny se ne-
zastavíme. Všechna sportoviště je nutné 
neustále upravovat, zametat a zbavovat 
přírodních nečistot i odpadků, které 
zde zanechávají neukáznění návštěvní-
ci. Jakmile jsme hotovi na jednom konci 
areálu, vracíme se na začátek a nastává 
nové kolo údržby.“

TRAvnATá hřišTě sPoRT PARKu libEREc v ČíslEch
35 000 m2 je celková plocha travnatých ploch v areálu
110 tun posekané trávy se vyveze z těchto ploch za rok
20 m3 vody je potřeba na jedno zavlažení fotbalového hřiště
200 kg nového osiva se spotřebuje na obnovu travnatých hřišť
5 tun hnojiva je potřeba pro udržení silného a zdravého trávníku
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[…na velké fotbalové hřište spotřebujeme jednorázove kolem 20 m3 vody,

kterými byste naplnili dve hasicské cisterny nebo uspokojili denní pitný režim sta slonu.]



Podmínky soutěže: Účastník soutěže odesláním 
odpovědi na soutěžní otázku souhlasí se zpracováním 
svých osobních údajů poskytnutých pořadateli soutěže  
v rozsahu jména, příjmení a emailové adresy, telefonní 

kontaktovat. Vítěze vyhlásíme 31. 7. 2014.

Produkty z řady iHealth  
nově v prodeji  
ve Sport Parku Liberec

Soutěž

Co vše umí měřit iHealth AM3 ?

spálených kalorií a další fyzické ukazatele
možnost sledování podrobné křivky Vašeho denního 
a nočního životního rytmu
podrobné informace o iHealth AM3 najdete na 
www.easystore.cz
 

Soutěžní otázka:
Kterou veličinu Vám NEZMĚŘÍ snímač denní 

A) denní počet kroků
B) spálené kalorie
C) cestovní vzdálenost
D) rozsah spánku
E) kvalitu spánku
G) teplotu lidského těla

Vaše správné odpovědi zasílejte na email:  
soutez@sportparkliberec.cz nebo sms zprávou 
ve tvaru - jméno, příjmení, email na telefonní číslo: 
(+420) 731 645 965

www.easystore.cz

EASY STORE.indd   1 28.5.2014   10:54:30

educaliberec.cz

NEJVĚTŠÍ VELETRH
VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

 V SEVERNÍCH ČECHÁCH

Proč být na veletrhu?

 ● 3 dny intenzivního kontaktu se zájemci  
o zaměstnání

 ● každoroční návštěvnost okolo 10.000 lidí
 ● účast více než 80 škol a vzdělávacích 

zařízení 
 ● přes 40 firem a institucí nabízejících 

konkrétní pracovní pozice
 ● možnost další prezentace Vaší společnosti  

na pódiu či v přednáškovém sále

 ● Efektivní prezentace Vaší školy
 ● Intenzivní kontakt se zájemci o vzdělání
 ● Vysoká koncentrace cílové skupiny 
 ● Bohatý doprovodný program
 ● Konference, přednášky a workshopy
 ● intenzivní reklamní kampaň k veletrhu 

zajišťuje vysokou návštěvnost
 ● Více než 80 škol a vzdělávacích zařízení  

- možnost osobního setkání se zástupci škol

SpolečnostiŠkoly

16. -18. 10.  2014

Staňte se  
vystavovatelem 
a získejte nové  
talenty 
do svých řad!

REGISTRACE 
DO KONCE ČERVNA 
SE SLEVOU

10 %

ŠKOLY 
 
Více jak  
90 středních 
a vysokých škol

FIRMY 

3 dny efektivní  
prezentace 
Vaší firmy

HR konference
 
Odborná 
konference 
personalistů
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sPORtujeMe
nA SLuníčku
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AnTuKové KuRTy – PřílEžiTosT PRo TEnis, nohEjbAl i volEjbAl

Léto v Liberci je synonymem pro sportování venku. Pokud patříte mezi tenisové 
nadšence či si s přáteli chodíte zahrát nohejbal, můžete využít kterýkoli ze tří 
antukových kurtů v našem areálu. Jeden z nich je navíc přizpůsobený pro hru 

„šestkového“ volejbalu.

Za příznivého počasí každý den od dubna do října pro Vás udržujeme kvalitní kurty. 
Nejpomalejší z tenisových povrchů je oblíbený pro své univerzální sportovní užití. 
Kurty jsou vhodné pro uspořádání amatérských či firemních turnajů.

Přijďte do klidné části areálu upevnit své zdraví a užít si slunečných dnů. Občerstvit 
se můžete v nedaleké Restauraci Stadion.

anTuKovÉ KurTy,
beacHvoLejbaLovÉ HŘIŠTĚ

oTevírací Doba
Po–ne: 8–21 hod.

cena
do 13 hod. 100 kč / hod.
od 13 hod. 150 kč / hod.

rezervace
tel.:  recepce a-styl centra: 732 619 666
web:  rezervace.sportparkliberec.cz

jAKo nA Pláži – bEAchvolEjbAl jE lETní KlAsiKou

Nejen díky dvojici talentovaných beachvolejbalistek Kiki a Maki je u nás beachvo-
lejbal stále populárnější. Podobně jako Kristýna Kolocová a Markéta Sluková 
je tento typicky letní sport elegantní a zábavný. Pískové hřiště snadno navodí 
uvolněnou atmosféru dovolené.

I náš areál takový pocit nabízí. Beachvolejbalové hřiště naleznete v těsné blízkosti 
antukových kurtů. Je pro Vás připravena i sprcha a míč si v případě potřeby můžete 
zapůjčit na recepci A-styl centra, kde zakoupíte i občerstvení. Ať již hrajete pouze 
pro zábavu, nebo trénujete na turnaj, u nás máte ke své hře ideální podmínky.

Pokud k nám přijedete autem, parkovat můžete zdarma na vyhrazeném parkovišti.
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sPoRTovní dRáhA PRo všEchny

Učíte své ratolesti jízdě na kole? Chcete si vyzkoušet své nové in-line brusle, nebo 
běžecké boty? Nebo jen hledáte pěkné místo pro procházku s kočárkem?

Na všechny tyto otázky můžeme odpovědět jedinou větou: Využijte víceúčelovou 
relaxačně sportovní dráhu v areálu Sport Parku Liberec. Volně přístupná dráha obepíná 
venkovní sportoviště a nabízí okruh o délce necelých 1,4 km. Asfaltový povrch udržují 
po celou sezónu naši pracovníci v čistém stavu, bez větviček, kamínků nebo listí. Právě 
tyto obtíže na jiných stezkách odrazují inline bruslaře či malé cyklisty, pro které znamenají 
přinejmenším nepříjemné kličkování. I pro běžce je čistý povrch výrazně příjemnější.

Na sportovní dráhu je ideální nástup z Máchovy ulice, kde lze zároveň bezplatně 
zaparkovat. Osvěžit se můžete na jedné ze dvou přiléhajících teras – u Restaurace 
STADION a u A-styl centra.

víceúčeLová reKreačnĚ 
SPorTovní DráHa

drÁHa je celoroČně PřístuPnÁ 
ZdarMa

vHoDnÉ Pro:
in-line bruslaře
cyklisty
běžce
pěší na vycházce



Začátkem dubna hostila liberecká Tipsport 
arena Mistrovství ČR v basketbalu žáků do 14 
let, do něhož nastupovali domácí hráči bas-
ketbalového klubu Kondoři Liberec jako favo-
rité. Po úspěšné sezóně, během níž prakticky 
nepoznali hořkost porážky, je čekala poslední 
výzva v podobě závěrečného turnaje. Mladí 
liberečtí basketbalisté dokonale využili výhody 
domácího prostředí a po finálové výhře nad 
družstvem Sokol Písek slavili titul Mistra ČR. 
Spolu se svými svěřenci si oslavy mistrovské-
ho titulu vychutnal i trenér Jan Slowiak, který 
se začátkem sezóny po několikaleté pauze 
vrátil k libereckému klubu.

nA jAřE jsTE dosáhl sE svýMi svě-
řEnci nA nEjvyšší doMácí PříČKu 
A zísKAli jsTE TiTul MisTRů ČR. šlo 
o PRvní TAKTo výRAzný úsPěch 
libEREcKé MládEžE?
Byl to první úspěch, ale myslím si, že tento žá-
kovský tým je dlouhodobě kvalitní. Naši hráči 
byli půjčování i do dalších klubů. Už přede 
mnou měli opravdu dobré trenéry – trénoval 
je bývalý hráč Kondorů Jakub Blažek, násled-
ně se jim věnoval Dušan Bohunický. Měli 
jsme i docela štěstí, když jsme s nimi začali 
pracovat, podařilo se nám je stmelit a dát jim 
novou vizi. Pak jsme tým doplnili o několik 
hráčů z okolí a dokonce jsme přivedli dva 
hráče z Prahy. Ten tým byl už v základu silný, 
a tak bylo na co navazovat. V klubu fungovala 
dlouhodobá práce trenérů a v tomto ročníku 
se všechno pozitivní sešlo.

K  TýMu jsTE sE PřiPojil nA 
zAČáTKu uPlynulé sEzóny?
Vlastně to celé začalo ještě dříve. Na konci 
minulé sezóny jsem skončil na lavičce Par-
dubic a vrátil jsem se do Liberce, protože 
tu mám rodinné zázemí. A když jsem 
přemýšlel, jak naložit s volným časem, 
přivedlo mě to opět ke Kondorům.

vAšE vAzbA nA KondoRy jE vElKá, 
libEREcKý Klub jsTE vlAsTně zA-
KládAl A Po něKoliK lET TRéno-
vAl dosPělé. dá sE řícT, žE sE TEdy 
vAšíM návRATEM uzAvřElo jAKési 
PoMyslné KolEČKo?
To kolečko se uzavřelo dokonce nadva-
krát. Já jsem začínal jako mládežnický 
trenér a v Praze tak dlouho fungoval. Až 
následně jsem přešel do kategorie do-
spělých. A musím říct, že po zkušenosti 
s profesionálním basketbalem mě ten 
návrat k mládeži těší dvojnásob.

v  ČEM sE liší PRácE u  dosPě-
lých oPRoTi MládEžnicKýM 
KATEGoRiíM?
Já jsem postupem času přišel na to, že ta 
radost z vítězství je u dětí spontánnější. 
V dětech budujete důležité hodnoty do 
života: učíte je systematické práci, že za 
dobře odvedenou práci přijde pozitivní 
výsledek, jak se chovat v kolektivu, aby 
potlačili vlastní ego, nebo se naopak 
uměli prosadit v důležitém okamžiku. 

uPŘímnĚ jSme DoufaLI, 
že Turnaj vyHrajeme 

a DíKy SPoLuPrácI Se ŠKoLamI 
buDe I vĚTŠí zájem ze STrany 
DĚTí

jan Slowiak
trenér mládeže
bk kondoři liberec
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Trenér JAn SLOwiAk:
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To jsou věci, které mě neustále baví. Ta 
zpětná odezva. S dospělými je to už 
takový profesionální vztah. Můžete mít 
sebelepší materiál, ale ten vztah končí 
s ukončením spolupráce. Pokud mám 
z minulosti nějaké přátelské vztahy s hráči, 
tak právě s těmi, které jsem vedl v junior-
ských kategoriích.

Důležitou motivací pro návrat k mládeži 
byli moji dva synové, kteří začali hrát 
basket a původně hráli v Pardubicích. 
Po přestěhování do Liberce pokračují 
v Kondorech a ten starší byl i součástí 
mistrovského týmu.

MáTE nA sTARosTi PouzE 
zMíněný MisTRovsKý TýM, TEdy 
žáKy do 14 lET, nEbo TRénujETE 
vícE KATEGoRií?
Mám na starosti především kategorii U14, 
tedy 14 let a mladší. K nim trénuji ještě 
třináctky a u ostatních týmů spíše dohlí-
žím, aby smysluplně fungovali. I v dalších 
kategoriích se nám podařilo dosáhnout 
důležitého posunu a dostali jsme se třeba 
na špici kraje, takže je na čem stavět do 
budoucna. Základy týmů jsou v klubu 
vytvořené.

MůžEME sE TEdy TěšiT nA dAlší 
úsPěchy?
Já pro to dělám maximum (smích). Pro 
ty kluky je takový úspěch motor. Je to 
motivace do další práce. Je báječné, že 
to vyšlo podle optimálního scénáře: hráli 
jsme doma, v Tipsport areně, kde jsme 
měli fantastické publikum. Především 
první den, kdy nám fandila spousta dětí 
z libereckých škol. Mezi hráči měli své 
spolužáky a v aréně tak vytvořili neopa-
kovatelnou atmosféru.

jAK sE MlAdí hRáČi vyPořádAli 
s odlišnýM PRosTřEdíM, Když 
hRáli v  obRovsKé TiPsPoRT 
AREně A  obvyKlE hRávAjí 
v MAlých hAlách?
Samozřejmě to rozdíl byl. Ale zrovna my 
jsme s tím problém prakticky vůbec neměli. 
Styl naší hry, kdy útočíme především z pod 
koše, je na orientaci v hale méně závislý. 
Pokud se někdo opírá o střely z dálky, může 
pro něj být orientace ve velké hale trochu 
složitější. Ale všichni hrají na stejném hřišti. 
Jeden zápas jsme sehráli i v domácí hale 
KORT a to bylo paradoxně nejhorší utkání. 
Tipsport arena nám nakonec vyhovovala 
mnohem víc.

všEchny záPAsy nA MisTRov-
sTví jsTE vyhRáli s  násKoKEM 
nEjMéně 20 bodů. dá sE řícT, žE 
jsTE TuRnAjEM PRošli suvERénně?
Podle výsledku se to může zdát, ale 
poslední dva zápasy se rozhodovaly až 
v poslední čtvrtině. Ve finálovém zápase 
s Pískem jsme ještě pět minut před 
koncem hráli s náskokem pouhých pěti 
bodů. Soupeř svoji kvalitu ukázal, ale my 
jsme měli relativně nejsilnější rotaci hráčů 
a hráli asi nejtýmovější basketbal. To bylo 
naší devízou a díky tomu jsme vyhráli. 
Úplně snadný šampionát to tedy nebyl.

Pro kluky to byla naprosto nová zkušenost, 
museli se vypořádat s tlakem okolí, od rodičů, 
od příznivců. Po úspěšné základní části jsme 
nastupovali jako favorité a ten tlak byl tedy 
dvojnásobný. A celý tým to zvládl s bravurou.

MisTRovsTví, jAKožTo víTěz zá-
KlAdní ČásTi, PořádAli Kondoři. 
bylo složiTé TAKovou AKci zoR-
GAnizovAT?

S organizací takového turnaje jsme neměli 
příliš zkušeností a já si vážím podpory všech 
našich partnerů. Jmenovitě musím podě-
kovat vedení Tipsport areny a Sport Parku 
Liberec, které nám vyšlo při realizaci akce 
vstříc. Společně s podporou vedení města 
a libereckého kraje se nám povedlo dát do-
hromady krásnou akci, kterou bychom ve 
vlastní režii asi nemohli nikdy zorganizovat.

dAří sE váM dRžET v libERci KvA-
liTní hRáČE? PřEci jEn dosPělí 
Kondoři hRAjí Až dRuhou 
nEvyšší souTěž. nEMAjí sTARší 
hRáČi TEndEnci odcházET do 
TýMů jAKo jE nyMbuRK, KTERý 
nAbízí věTší PERsPEKTivu?
Takový trend tady byl. Já ho chci zastavit, 
obrátit. Chtěl bych, aby Liberec měl kvalitní 
basketbalovou mládež. Aby se případně 
dostal mezi centra basketbalové mládeže 
a aby naopak hráči přicházeli sem. Děláme 
pro to nejrůznější akce, například pořádá-
me basketbalový kemp, na který se nám 
daří přivést zajímavé hráče. A ten poslední 
úspěch nám také dělá krásné jméno. Navíc 
je důležité, že ti hráči tady chtějí hrát dál, 
chtějí pokračovat v rozdělané práci. Věřím, 
že se zase někam posuneme a třeba se 
podaří vybojovat i extraligu mladšího 
dorostu. A uvidíme, třeba se podaří vrátit 
do Liberce basketbal na nejvyšší úrovni 
i v kategorii dospělých. Musíme si ty hráče 
z velké části vychovat, to je základ.

zMínil jsTE bAsKETbAlový KEMP, 
KTERý PořádáTE. MůžETE náM To 
TRochu PřiblížiT?
Kemp potrvá čtyři a půl dne na začátku 
července a je v první řadě určen pro 
naše hráče. Ale k nim zveme nejrůzněj-
ší hráče do 14 let z celé republiky a plá-

nujeme otevřít jednu skupinu pro 
každou věkovou kategorii. Chceme 
dát hráčům možnost dobře si zatré-
novat a zlepšit se v konkrétní činnosti. 
Letos se zaměřujeme na hru jeden na 
jednoho. Hostem kempu navíc bude 
náš bývalý hráč Lukáš Kraus. Lukáš je 
finalistou světové soutěže ve hře jeden 
na jednoho – ta se hraje v Alcatrazu. 
Lukáš tam porazil všechny soupeře. 
Prohrál až ve finále, což je na bělocha 
neskutečný výkon. Pro ty mladé kluky 
je jednoznačně vzorem.

KdE budE KEMP PRobíhAT?
Samozřejmě v našem domácím areálu 
Sport Parku Liberec. Je skvělé, že je 
tu všechno blízko, na jednom místě. 
Hrajeme v hale KORT, která sice má 
své mouchy – kvůli menším rozměrům 
nám chybí dostatečná tribuna. Ale jinak 
poskytuje perfektní zázemí pro trénink 
uvnitř. Navíc areál nabízí další možnos-
ti k venkovnímu sportování.

A v TuTo chvíli si vAši svěřEnci 
užívAjí volnA?
Měli volno hned po sezóně, ale už 
zase trénujeme. Máme za sebou pří-
pravný turnaj v Polsku díky spolupráci 
s městem Jelenia Góra. Kluci nesmí 
usnout na vavřínech. Vítězství je super, 
ale teď už zase hledíme do budoucna, 
aby se dál zlepšovali.

PoKud bychoM chTěli PozvAT 
děTi nA náboR Klubu, jAKý jE 
idEální věK PRo zAČáTEK bAs-
KETbAlové KARiéRy?
Ideální je nástup do přípravky, tu 
otevíráme pro děti od 1. do 4. třídy. 
Přičemž od té 4. třídy lze začít s orga-

nizovaným basketbalem. Snažíme se 
využívat spolupráci se školami a roz-
šiřovat naši základnu. Liberec je velmi 
sportovní město a nabídek pro děti je 
hrozně moc. Ale stále je hodně dětí, 
které nesportují, koukají do počítače 
a podobně. Když vidí své spolužáky 
vítězit, může to být pro ně větší moti-
vací než sledování basketbalu v televizi. 
Upřímně jsme doufali, že turnaj vy-
hrajeme a díky spolupráci se školami 
bude i větší zájem dětí. Na začátku 
může basketbal hrát každý, a ačkoli 
postupně někteří odcházejí, snažíme 
se, aby si děti vytvářely vztah ke klubu, 
ke spoluhráčům. Jde nám především 
o vybudování dobré party. I přesto, že 
někdo skončí, zůstává pak fanouškem.

jAK si vEdly v uPlynulé sEzóně 
osTATní TýMy KondoRů?
Úplně nové družstvo U11 dosáhlo na 
10. příčku na finálovém celonárod-
ním turnaji, což je podle mne skvělý 
začátek. Hráči přicházejí z přípravky 
a jsou to jejich první zápasy. Naopak 
nepovedenou sezónu mají za sebou 
chlapi. Sice nakonec zůstávají v 1. lize 
(druhá nejvyšší soutěž, pozn. autora), 
ale je potřeba najít jim novou moti-
vaci k lepším výkonům. Jde o amatér-
ské hráče, kteří mají svá zaměstnání 
či studují. To bohužel vede ke ztrátě 
motivace a na výkonu A-týmu se to 
podepisuje. Dva roky hráli obstojně, 
ale poslední sezónu se trápili. Doufáme, 
že se nám podaří přivést novou krev 
a ten tým znovu nastartovat.

vidíTE v  TýMu nějAKého TA-
lEnTovAného hRáČE, KTERý by 
sE Mohl v budoucnu objEviT 

nAPříKlAd i v REPREzEnTAci?
Musím dodat, že jsem současně 
ústředním trenérem mládeže České 
basketbalové federace. Mám za úkol 
vytvářet smysluplné projekty pro rozvoj 
mladých talentů, podporovat spolu-
práci s mládežnickými reprezentacemi 
a rozvíjet projekt center mládeže – tzv. 
kempů nadějí. Tam se scházejí nejtalen-
tovanější hráči na jednotlivých pozicích 

– křídla, pivoti, a mají speciální trenéry.

Důvod, proč to říkám je ten, že na 
pozici rozehrávače tam máme Lukáše 
Bobka, což je hráč právě našeho mi-
strovského celku Kondorů. Má velmi 
zajímavou tělesnou stavbu, už teď je 
celkem vysoký a především má herní 
myšlení správného rozehrávače. To se 
nedá naučit, je to dar. Pokud mu vydrží 
motivace a zdraví, má velkou šanci hrát 
na špici. Právě Lukáš patří mezi velmi 
nadějné talenty.

zMínil jsTE, žE jAKo Klub usi-
lujETE o vybudování cEnTRA 
MládEžE v  libERci. MůžETE 
náM PRojEKT PřiblížiT?
Jedná se o zvláštní status mládežnic-
kých klubů po celé republice. Je to 
záležitost dotovaná Ministerstvem škol-
ství, což by zlepšilo finanční zázemí 
klubu, které není ideální. Pro získání 
statusu musíme splnit určité podmín-
ky – od kvality trenérů, přes spolupráci 
se školami až po účast na turnajích. 
Získat tento status není jednoduché. 
Nám trochu pomáhá, že v severních 
Čechách takové centrum zatím není. 
V současné chvíli jde o jeden z našich 
cílů. Pomohlo by nám to stabilizovat 
trenéry i celý klub.
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Solná jeskyne

nad zlato
Těžko bychom mezi lidmi hledali někoho, kdo nezná úsloví „sůl 
nad zlato“. Že je sůl nezbytnou složkou našeho jídelníčku, napros-
to nepochybujeme. Našemu zdraví ovšem nemusí být prospěšná 
pouze v podobě potravy. Pobyty u moře jsou běžně doporučo-
vány lékaři pro léčení nemocí dýchacích cest, alergií či kožních 
nemocí. Ne každý ale máme možnost trávit dostatek času u moře. 
Stejné blahodárné účinky nám ovšem nabízí i pobyt v solných 
jeskyních. A jednu takovou naleznete i v A-styl centru v areálu 
Sport Parku Liberec.

je vybudována vý-
hradně z přírodních materiálů – různých 
druhů kamenů a solí (polská, pákistánská, 
ukrajinská a mořská). Ty vytvářejí mik-
roklima, v němž se uvolňují prvky jódu, 
vápníku, draslíku, sodíku, magnesia, 
bromu a selenu. Všechny tyto stopové 
prvky jsou nepostradatelné pro zdravé 
fungování organismu.

Solná klimaticko-inhalační komora, jak se 
jeskyně odborně nazývá, je chráněným 
technickým patentem používaným po 
celém světě. Díky patentované techno-
logii se daří v jeskyni držet odpovídající 
mikroklima bohaté na prvky s obrovským 
vlivem na zdraví člověka. Stěny jeskyně 
jsou obložené polskou Klodavskou solí, 
která díky své čistotě nepotřebuje být 
obohacována žádné o příměsi, a podlaha 
je tvořena směsí různých solí uvolňující 
zmíněné prvky.

Pobyt v jeskyni má pozitivní vliv na funkci 
sliznic, léčení kožních onemocnění a nemocí 
dýchacích cest či trávicího traktu. Pravidelné 
návštěvy mají blahodárný efekt i při léčení 
neuróz a psychického stresu. Léčebné pro-
cedury v solných jeskyních doporučují lékaři 
nejrůznějších specializací – pneumologové, 
alergologové, pediatři, kožní a další lékaři.

Relaxaci v solné jeskyni si pochvalují i spor-
tovci, kteří se tak udržují v optimální fyzické 
a psychické kondici. Odpočinek v prostředí 
solné jeskyně pozitivně účinkuje při snižová-
ní únavy po vrcholovém sportovním výkonu.

Solná jeskyně je vybavena polohovatelnými 
křesly, na kterých si návštěvníci dokonale od-
počinou. Padesátiminutový pobyt si mohou 
krátit čtením knížky či poslechem oblíbené 
hudby. Rodiče s dětmi naopak mohou čas 
využít pro společné hraní. Jeskyně je tem-
perována na pokojovou teplotu.

solná jeskyně

[Lécebné procedury v solných jeskyních doporucují lékaři nejruznejších specializací.]
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• záněty hrdla, hrtanu, nosu a chronické 
nachlazení

• zápaly plic a průdušek
• astma
• alergie různého druhu
• choroby srdce – poinfarktové stavy, ne-

dostatečný krevní oběh, vysoký krevní 
tlak

• nedostatečná činnost štítné žlázy
• dermatologické choroby, např.: lupenka, 

vyrážka, ekzémy
• stavy přepracovanosti, únavy, deprese, 

stresu, neurózy
• zrychluje metabolismus buněk

PoByt v SoLNé JeSKyNi PoMáhá
Při LéceNí techto NeMocí:

• jód – zabezpečuje normální fungování 
štítné žlázy, která má velký význam při 
látkové výměně

• brom – snižuje krevní tlak a blahodárně 
působí na nervový systém

• sodík – udržuje stálou hladinu kyselé-
ho a zásaditého prostředí v organismu 
a napomáhá při energetickém metabo-
lismu buněk

• selen – působí protivirově, spolu s vita-
mínem E zabraňuje vzniku novotvarů 
a zpomaluje stárnutí kůže

• vápník – má protialergické účinky, má 
vliv na stavbu kostí, snižuje krevní tlak

• draslík – snižuje krevní tlak, zlepšuje 
prokrvení kůže

• magnesium – působí protiastmaticky, 
snižuje únavu, chrání před chorobami 
srdce

StoPové PrvKy uvoLNovaNé
Do ovzDuší SoLNé JeSKyNe

solná jeskyně v A-styl centru

oTEvíRAcí dobA (lETní PRovoz)
Po – Pá: 9 – 21 hod.
při nepřízni počasí může být otevírací doba o víkendech omezena
délka pobytu v jeskyni je 50 minut, začátek vždy v celou hodinu
doporučujeme objednávku předem – max. kapacita je 10 osob

cEny
dospělí 80 Kč / vstup
děti do 10 let, senioři nad 60 let 50 Kč / vstup
děti do 100 cm zdarma

REzERvAcE
tel.: 732 619 666, 488 048 119
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je domovem desítek sportovních klubů 
a oddílů a svým návštěvníkům nabízí množství 
venkovních i krytých sportovišť. Ojedinělá kon-
centrace nabídky sportovního vyžití si doslova 
říkala o uspořádání akce, na které by se mohly 
možnosti areálu představit širší veřejnosti. 

Již rok po slavnostním otevření nové multi-
funkční haly v roce 2006 se proto uskuteč-
nil první ročník akce SPORT LIVE, který byl 
koncipován jako den otevřených dveří nově 
postavené Tipsport areny i sportovišť v při-
lehlém areálu.

Termín konání akce na začátku září se navíc 
ukázal jako ideální čas pro představení 
sportovních oddílů a klubů nejen z areálu, 
ale z celého libereckého regionu. Po prázd-
ninové pauze totiž kluby pořádají nábory 
nových talentů do svých řad. A tak další 
ročník akce SPORT LIVE již nabídnul nejen 
možnost prohlédnout a vyzkoušet si spor-
toviště, ale návštěvníci mohli zhlédnout 
i prezentace nejrůznějších klubů přímo na 
ploše Tipsport areny. Ochoz haly navíc ob-
sadily stánky oddílů a klubů provádějících 
nábor a také prodejní veletrh sportovního 
zboží.

6. září se bude konat již 9. ročník sportovní 
show a veletrhu. A stejně jako ten uplynulý 
bude sportovním svátkem se vším všudy. 
Během loňského sportovního festivalu se 
v areálu Sport Parku Liberec představilo na 
50 klubů a oddílů z celého kraje, prezento-
vali se vystavovatelé z řad firem nabízejících 
sportovní oděvy a vybavení, pořadatelé 
sportovních akcí i sportovní centra. Ná-
vštěvníci viděli ukázky sportů na ploše arény 

- zápasy malých Bílých Tygrů, šermířské 
a karatistické souboje, úspěšné taneční 
sestavy, driblování a střelbu na basket-
balový koš, ladné piruety krasobruslařů,

PRojEKT ČEsKo sPoRTujE

Veletrh SPORT LIVE 2014 se stal sou-
částí projektu Českého olympijského 
výboru s názvem Česko sportuje. Tento 
projekt na podporu zdravého životního 
stylu v České republice spojuje osvětovou 
kampaň, vlastní sportovní aktivity 
Českého olympijského výboru a spolu-
práci s existujícími sportovními podniky. 
Jedním z hlavních cílů, které projekt 
sdílí společně s libereckým veletrhem, 
je rozpohybovat českou veřejnost a pro-
pagovat sport a pohybové aktivity jako 
běžnou součást zdravého životního stylu.  
Zaměřuje se především na děti a mládež, 
jež ohrožují špatné stravovací návyky 
a nedostatek pohybu.
 
Projekt vznikl za podpory Mezinárodního 
olympijského výboru, ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, ministerstva 
zdravotnictví, České televize a dalších 
partnerů.

Areál sport Parku liberec
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6. zÁřÍ 2014



 

 

SPORT LIVE  

25. 4. 2014 

gymnastická cvičení či nácvik herních 
situací v americkém fotbalu. Zájemci si 
navíc mohli v celém areálu vyzkoušet různé 
sportovní dovednosti - jízdu na kolečko-
vých bruslích, střelbu na hokejovou bránu, 
skoky na trampolíně, odpalování baseballo-
vého míčku či střelbu paintballovou pistolí.

Ve své domovské „kleci“ nemohli chybět 
ani extraligoví Bílí Tygři – na infopultu 
u hlavního vstupu do haly se za ob-
rovského zájmu fanoušků podepisoval 
poprvé v nové sezóně kompletní tým 
libereckého klubu. Stánek libereckých 

hokejistů patřil po celou dobu veletrhu 
k nejnavštěvovanějším. Své autogramy 
přišli rozdat i zástupci prvoligového fot-
balového klubu FC Slovan Liberec. Připra-
vena byla také prohlídková trasa Tipsport 
arenou, která zvědavce zavedla na místa, 
kam se návštěvník běžně nedostane – do 
VIP patra, zázemí haly či šatny domácí-
ho klubu Bílých Tygrů. Součástí veletrhu 
byla i výstava fotografií k 15. výročí zisku 
zlatých medailí v hokejovém turnaji na 
Zimních olympijských hrách v Naganu. 
Celá akce se přidružila k projektu Českého 
olympijského výboru „Česko sportuje“, 

který má stejný cíl jako samotný SPORT 
LIVE – podpořit sportovní aktivity jakožto 
běžnou součást našich životů.

Během první zářijové soboty přilákal 
veletrh SPORT LIVE do areálu Sport 
Parku Liberec více než šest tisíc návštěv-
níků, především rodiny s malými dětmi 
a aktivní sportovce se zájmem o pohyb, 
sport a zdravý životní styl. Vzrůstající přízeň 
návštěvníků je důkazem, že Liberec je 
opravdu město sportu zaslíbené a areál 
Sport Parku Liberec je jeho sportovním 
srdcem.
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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@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

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@tipsportarena.cz

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

dulezite udaje

výchova talentů v Čechách aneb 
hokejová akademie v praxi.
 
Představíme připravované podzimní kulturní 
akce v Tipsport areně.

Místo stvořené pro firemní akce, prostory od 
školení po velký kongres.

veřejné bruslení v plném proudu.

opět nahlédneme do zákulisí provozu areálu.

…a mnoho dalšího

prístích císlech
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