obsah
ExtrEmE Cup 2015
Zveme vás na druhý ročník závodů dálkově řízených modelů
aut, který proběhne na centrálním parkovišti u arény.

rozvoj areálu

07

Miliony korun ročně
na opravy a údržbu

18

kolečka se točí
Jak na in-line brusle

32

Boot camp cross
Závod andělů

08

Jan nezmar

Když je cesta cílem

14

jan vrba

Žádné kokosy na sněhu

Jan drábek

22

28

V baseballu je nejdůležitější
rychle se rozhodnout

Super ball 2015
Míří opět do Liberce

14. 6.

9.00

krátké
zprávy

3

Největší sportovní veletrh v
severních Čechách oslaví v
září jubilejní 10. výročí. Registrace pro sportovní kluby a firmy
na výroční Sport Live 2015 je již
spuštěna a je pro všechny vystavovatele a zájemce o prezentaci
zdarma.

Návštěva režie
Mozek Home Credit
Areny

34

1

V areálu Sport Parku Liberec
se uskuteční první ročník
příměstských táborů „Hravé
prázdniny“ pro děti od 6 do 15
let. Náplní je bohatý program
zaměřený na sportovní aktivity a pohyb v přírodě. Přihlášku
a termíny najdete na www.sportparkliberec.cz

2

4

s firmou Adidas
5 Společně
jsme pro vás připravili

Držitelé Bonus karty mohou
nově využít 20% slevu na
osvěžující nápoje Tapi Tea v OC
Forum a OC Nisa. Bonus karta
tak přináší svým majitelům již více
jak pětadvacet slev ve Sport Parku
Liberec i u dalších libereckých
partnerů.

Dva tisíce návštěvníků
přišlo do Home Credit
Areny oslavit společně s kultovní
libereckou skupinou TĚLA
dvacet let od vydání jejího
prvního alba. V rámci koncertu
skupina pokřtila videoklip k nové
písni Ten čas.

soutěž o běžecké vybavení za
6 tisíc korun a další ceny. Stačí
zaslat co nejoriginálnější fotografii vašich běžeckých bot při běhu.
Soutěžte na facebooku Home
Credit Areny do 27. června.

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: Marek Luft, Kateřina Maršálová Fotografie titulní strany: Vladimír Labaj , Petr Šiška, CTECH s.r.o. Použité fotografie: Vladimír Labaj,
Vladimír Jína, Jaroslav Appeltauer, Ota Mrákota, Pavel Soukup, archiv Sport Parku Liberec 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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CHUŤ ANTUKY
NEZAMĚNÍŠ

Cena již od

100 Kč

V provozu
více než

za hodinu

180

dní v roce

Každoročně spotřebujeme pro přípravu
kurtů téměř

Přes

4 tuny antuky

36 let jsou nedílnou součástí multifunkčního

areálu Sport Parku Liberec

3 venkovní antukové
kurty pro tenis, nohejbal
či volejbal

sportpar klib erec .c z
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Přes deset
milionů do
oprav?
Neslevíme. Investice do areálu se vyplácí!

Je to nikdy nekončící příběh. Na jedné
straně areálu se dokončí jedna oprava
a na druhé už čeká další. A to nemluvíme
o stavbě nových hřišť nebo miliónových
rekonstrukcích. Řeč je o drobných
opravách, kterých se denně v areálu
odehraje nespočet. „Údržba stávajících
sportovišť v areálu je pro nás stejně
důležitá, jako budování nových sportovišť.
Ročně na opravách utratíme přes deset
milionů korun. Ale právě díky tomu vypadá
Sport Park stále skvěle a je kvalitním
zázemím nejen pro liberecké sportovce,
ale i reprezentační akce,“ říká Lukáš Přinda,
jednatel společnosti, která areál provozuje
více než dvacet let.

či topném systému nebo rozvodu vody.
Výjimkou nejsou ani denní zásahy na
chladícím zařízení pro led nebo klimatizačních
jednotkách jednotlivých budov v areálu.

Kde se bere tolik práce? Každý den se řeší
akutní opravy, jako jsou rozbité dveře, kliky,
zámky nebo poruchy na elektroinstalaci

Kromě akutních zásahů musejí pracovníci
areálu zvládnout i plánované revize
a generální opravy jednotlivých sportovišť
a dalších provozů. „V tuto chvíli probíhá
kompletní revize ledových ploch a chladících
zařízení. Do začátku srpna musíme opravit
rolby, vymalovat šatny a zkontrolovat
veškerá sociální zařízení ve Svijanské aréně,“
vypočítává Přinda jednotlivé úkoly. Detailní
kontrolou projde i Home Credit Arena, aby
byla připravena pro diváky na novou sezónu.

Na údržbě celého komplexu, jehož hodnota
je odhadována na částku kolem půldruhé
miliardy korun, se podílí pětadvacet dělníků
s jedním provozním manažerem.
„V pohotovostním režimu jsme kromě pár
týdnů v červenci čtyřiadvacet hodin denně.
Nejvíce pozornosti si vyžádají zejména
kogenerační jednotky, které zajišťují energii
pro celý areál. Zde je potřeba nepřetržitý
dohled po celý rok,“ dodal Přinda.

Současně pracuje druhá četa na údržbě
letních sportovišť, aby byla v aktuální
letní sezóně každý den k dispozici pro
profesionální trénink nebo pro veřejnost,
která do Sport Parku míří za sportovními
aktivitami čím dál častěji.

Zvýšená návštěvnost má bohužel také
negativní dopady. Vandalismus v areálu je
dlouhodobým problémem. Mezi stovkami
návštěvníků, kteří se pohybují rozsáhlým
areálem, se nezřídka najdou i takoví, kteří si
odnesou, co jim nepatří, nebo bezohledně
ničí vybavení sportovišť. Často se opravují
rozvaděče, branky nebo samotné atletické
překážky, které vandalové poškodí jen za
účelem drobného zisku ze sběren kovů.
I s tím se daří správě areálu vypořádat.
„Chceme areál a jeho zázemí udržovat
na vysoké úrovni, proto z našeho servisu
neslevujeme. V areálu proto instalujeme
kamery a zejména v letních měsících
posilujeme ostrahu, abychom škody
minimalizovali nebo jim předcházeli.
Pořád věříme, že se investice do sportu
vyplatí,“ je přesvědčen Přinda.
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když je
cesta
cílem

Patří fotbal stále mezi nejmasovější a nejpopulárnější sporty?
Nemůžeme přehlédnout, že z hlediska
popularity jdou do popředí jiné moderní
sporty, za všechny bych uvedl třeba florbal.
Sportovní možnosti se rozšiřují, a i my jsme
to zpozorovali na úbytku dětí u náborů. To se
nám ale v posledních letech podařilo zastavit
a zájem opět stoupá.
Ale nejrozšířenějším určitě zůstává. Už jen
proto, že k němu potřebujete jenom ten
balon. Ke každému sportu potřebujete ještě
něco, ať už je to raketa, koš, ale pro hraní
fotbalu potřebujete opravdu málo. Kopat
míčem se dá i do zdi.
Čtyři roky funguje na Slovanu
fotbalová Akademie. Co mládežnická líheň zahrnuje?
V podstatě vše, co souvisí s výchovou
mladých fotbalistů. V Akademii je celkem
třináct týmů, od těch nejmenších kategorií U6 až po U19. Takže tři dorostenecká
mužstva, čtyři žákovská a šest přípravek.
V těchto týmech hraje více než tři sta dětí,
což nás řadí mezi jeden z největších sportovních oddílů v kraji. Do výchovy mládeže
tak směřuje přibližně jedna pětina rozpočtu
celého klubu.

Jan Nezmar, bývalý profesionální hráč
strávil v dresu FC Slovan Liberec devět let
a dodnes vede klubovou tabulku střelců.
Už dva a půl roku pracuje na pozici sportovního ředitele. Na starosti má sportovní
chod klubu od výchovy mládeže po profesionální špičku libereckého klubu. Zatímco
fotbalovému áčku se letos moc nedařilo,
mládežnická Akademie má v posledních
letech dobře našlápnuto. A právě o výchově
mladých fotbalistů jsme mluvili nejvíc.

Ing. Jan Nezmar (38 let)
na postu útočníka působil ve Slovanu 9 let (poslední rok a půl hrál stopera)
jako hráč získal s FC Slovan Liberec dvakrát ligový titul
s 62 góly je historicky nejlepším střelcem Slovanu
pracuje na pozici sportovního ředitele klubu
je ženatý, má 4letého syna Honzíka a 12letou dceru Terezku

Máte pro všechny týmy kvalifikované trenéry?
Každá z kategorií má jinou metodiku vedení,
proto u každého týmu, od U12 výše, pracuje
profesionální trenér, který má k dispozici
jednoho až dva asistenty. Myslím, že v oblasti
trénování jsme v Akademii úplně nejdál.
Nejde jen o to, že trenéři jsou jako profesionálové placeni, ale poskytujeme jim prostor
pro sebevzdělání, pro přípravu na to, aby
děti dobře vedli, pro diskuze o tom, co je
třeba zlepšit. Mají čas na kontakt s rodiči i se
školou, a to je jedna z našich největších deviz.
V jakém věku začínáte s nábory?
Obvykle v pěti letech. V nejmladší fotbalové
kategorii označované jako U6, hrají vesměs
pěti- a šestileté děti. Ale rozdělení není nijak
striktní, protože někdy se děti mohou zúčastnit tréninků už ve čtyřech letech, některé
naopak zůstanou déle, když nemají na
postup do vyšší kategorie.
Kdy je na začátek s fotbalem
pozdě? Existuje věková hranice,
kterou když dítě překročí, už se
„nechytne“?

Vzhledem k tomu, že řada dětí se baví
fotbalem, aniž by byla organizovaná někde
v klubu, tak teoreticky pozdě není nikdy.
Na Slovanu se obecně nebráníme tomu,
aby se děti přidaly v jakémkoliv věku,
pokud to budou zvládat. I pro ty, které
u nás ještě nejsou organizované, pořádáme miniturnaje nebo různá sportovní
odpoledne. Ale obecně, kolem dvanáctého
roku se dítě dokáže nejlépe rozvíjet a už
by mělo mít základy. Když onen klíčový
věk unikne, těžko se to dohání. Pořád ale
velkou roli hraje to, jak děti fungují právě
mimo tu organizovanou činnost. S tím se
tu „pereme“ nejvíc.
V jakém smyslu?
Pořád se tu bavíme o tom, jak kvalitně vést
mladé hráče, kolik mají tréninků, a bohužel
narážíme na skutečnost, že ubývá sportovní
vyžití a pohyb dětí mimo organizovanou
činnost. V době, kdy jsem s fotbalem začínal,
jsme měli tréninky dvakrát týdně, ale mimo
ně jsem sportoval pořád. Když jsem nekopal
do míče, tak jsem hrál hokej, lezl po stromech nebo někde běhal. A i když jsem trénoval tímto způsobem, dokázal jsem se dostat
do profesionálního fotbalu. V Akademii organizujeme tréninky minimálně čtyřikrát
do týdne, někdy až šestkrát. Ale sportovní
přípravu je potřeba vidět jako celek, včetně
například tělocviku ve škole.
Jak se s tím vypořádat?
Už u těch nejmladších se zaměřujeme
na komplexní výchovu, tedy pohybový
rozvoj všeho druhu. Není to tak, že by
kluci od šesti let jenom kopali do balonu
a stříleli na brány. Snažíme se, abychom
co nejvíce suplovali absenci přirozeného
pohybu. Chodíme s nimi na gymnastiku,
hrajeme jiné hry.
Kdy se to změní na intenzivní
fotbalovou přípravu?
V žákovské kategorii U12. Kluci jsou
schopni v tomto věku nejlépe vstřebávat
specifické dovednosti. V této fázi se fotbalu
snažíme dávat co nejvíc, proto nejvíc času
tráví tzv. s balónem u nohy.
Dokážete s Vašimi zkušenostmi
rozpoznat talent?
Věřím, že ano. U těch nejmladších koukáme
hlavně na pohybový talent, protože pohybové dispozice jsou důležité v každém sportu.
Bohužel některé děti zaostávají právě v komplexním pohybovém rozvoji, a pak je s nimi
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velmi složité dál pracovat. Nicméně fotbalový talent je pouze jedna část. Zaznamenali
jsme historicky spoustu talentovaných hráčů,
kteří ligu nakonec nikdy nehráli.

vědomí o naší akademii a způsobu práce je
pozitivní a sahá daleko. Pro hráče z jiných
měst často souvisí přesun do libereckého
klubu s výběrem střední školy.

Cílem Akademie není tedy pouze
fotbalový rozvoj?
Správě, naše motto je vychovávat ne
jenom fotbalisty, ale slušné, chytré lidi,
kteří hrají dobře fotbal. Bylo by krátkozraké se jenom posadit ke hřišti a koukat,
kdo lépe kope. Udržet talent znamená ho
i vychovat. V tomto směru jsme udělali největší pokrok, a dál se ho snažíme posouvat. Ve vztazích mezi Slovanem a školou,
fotbalem a rodiči, abychom se dobrali
společného cíle.

Cílem naší práce je mít v kádru hlavně
hráče z Liberce a okolí, ale během selekce
kvality narážíme na hranice jejich schopností a talentu. I proto jsem rád, že se
konečně v libereckém A týmu začínají objevovat naši praví odchovanci. Tři nebo
čtyři hráči pravidelně hrají v ligovém
mužstvu.
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V dorosteneckých týmech
tedy hrají už hráči z širšího
regionu?
Čím menší děti jsou, tím blíže bydlí k Liberci.
Později se záběr rozšiřuje. V dorostu už
máme například hráče z Mostu, Hradce,
Pardubic, Hrádku, České lípy, protože po-

Kdy tedy začínáte hráče odměňovat?
Když přecházejí z týmu U19 do juniorského týmu, to je u nás U21. Kluci v té době
končí střední školy a musejí se rozhodovat jak dál, začínají se osamostatňovat.
Tým U21 je, co se týká náročnosti práce,
postaven stejně jako A mužstvo. Tréninky
jsou dopoledne, takže se jim v rámci možností snažíme vytvořit podmínky. Hráči si
procházejí systémem podobným vojně,
zajistíme jim ubytování, stravu, nabídneme
motivační odměny k vítězství. Mají prostor
soustředit se na jen na fotbal, a kdo to
zvládne, má možnost se prosadit.

VSTUP
ZDARMA

So

Kolik mladých fotbalistů, kteří
projdou Akademií, zůstává
vašimi profesionály?
Na nábor přijde 50 až 70 dětí. Po prvních
dvou měsících v přípravce jich vybereme
přibližně pětadvacet. Statistiku přesně
neznám, ale v dorosteneckých kategoriích
se jich pak objeví tři až pět. Stává se, že
hráč, který u nás začínal, odejde do jiného
klubu a pak se znovu vrátí do dorostenecké kategorie.

Kdy můžeme u fotbalu mluvit
o profesionalizaci hráčů?
Ve Slovanu se od ostatních regionálních
konkurentů trochu lišíme. Snažíme se
investovat do prostředí, do sportovních
podmínek a do trenérů, než abychom
šestnáctiletým hráčům vypláceli výplatu.
Což je právě ta doba, kdy už se dá
u fotbalu mluvit o profesionalizaci. A tak
se může stát, že mladý hráč dá přednost
klubu, ve kterém dostane výplatu. Naší
filozofií je, že sázíme na kvalitu prostředí
a doufáme, že šance dostat se do profesionálního fotbalu může být větším
lákadlem.

cho

Pociťujete i u fotbalu odliv
zájmu u dětí kolem 15 let?
Je to běžná věc ve všech sportech, nikdo se
tomu nevyhne. Jde o přelom, kdy děti odcházejí na střední školu, svoji roli sehrává
puberta. U nás dochází navíc k selekci
ze žákovských do dorosteneckých týmů,
kde se kladou na fotbalisty mnohem větší
nároky. Právě v tomto období se soustředíme na skauting, doplňování týmů a příliv
hráčů i z větších vzdáleností.

Pala

Jaká je pozice Slovanu mezi mládežnickými týmy v regionu?
Máme regionálně blízké konkurenty
v podobě Jablonce nebo Boleslavi. Aniž
bych se jich chtěl dotknout, tak jsem přesvědčen, že v práci s mládeží jsme dál než
oni. Myslím, že v rámci Liberce a okolí
jsme ve fotbalu jednička.

Jak velký podíl na financování mládežnického fotbalu mají
rodiče? Na kolik je podporuje
klub?
Teprve letos jsme zavedli členské příspěvky. V kategorii přípravek 200 Kč a od žáků
300 korun za měsíc. Donutila nás k tomu
finanční situace v klubu. Rodiče současně
přispívají na jednotné oblečení, které nakupujeme v rámci sponzorských smluv za
velice výhodné ceny. V porovnání s jinými
sporty je fotbal levný.
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Co vše máte na starost?
Náplní mojí práce je vše, co se dotýká
sportovního chodu klubu. Od výchovy
mládeže a fungování akademie po pro-

REGIONÁLNÍ
TRŽNICE
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Co Vám osobně dělá u fotbalu
největší radost?
Pro většinu veřejnosti jsou pochopitelně
nejdůležitější výsledky ligového týmu. A samozřejmě i já mám radost, když vyhrajeme.
Už proto, že pak nejsem jedním z těch, na
které jsou všichni naštvaní, že se nedaří.
Ale v mém vnímání to není nejvíc. Pro mě
je důležitější jít dobře po cestě, kterou jsme
si vytyčili, a věříme, že vede ke správnému
cíli. A u právě u dětí jsou ty výsledky vidět.
Na druhou stranu když šlape áčko, je čas
a klid na budování systémových věcí, které
jsou z dlouhodobého hlediska pro klub
nejdůležitější.

VSTUP
ZDARMA

Vítězná

Do funkce sportovního ředitele jste naskočil v podstatě
rovnou ze hřiště. Bylo to plánované?
V roce 2007 jsem se vracel do Liberce s myšlenkou, že tu budu hrát fotbal a ukončím zde
kariéru. Poslední dva roky jsem se na tuto
práci systematicky připravoval, bylo to přání
vedení klubu i moje. V polovině sezóny 2012
jsem ukončil kariéru a vletěl jsem rovnou do
práce sportovního manažera. A přestože
jsem se na práci funkcionáře cíleně připravoval, tak jsem stejně nevěděl, do čeho jdu.

To je spousta práce. Dokážete si
ještě najít čas na fotbal?
Kvůli problémům s áčkem trpí i můj fotbal.
Za FC Oberlausitz Neugersdorf, který hraje
v Německu šestou ligu, nastupuji už jen
zřídka. Nicméně se stále víc ukazuje, že
tuhle hru nutně potřebuju. Patnáct let jsem
byl v profesionálním fotbalu naučený přijít
na hřiště a soustředit se jen na hru. To
je pro mě to místo, kde si dokážu vyčistit hlavu, kde se absolutně soustředím.
Zkoušel jsem jezdit na kole nebo se jít večer
proběhnout, ale to nefungovalo. Fotbal
v Německu nebo jinde stejně potřebuji.

á

FC Slovan Liberec je jedním
z mnoha klubů, který využívá
komplexní zázemí Sport
Parku. Je správné, aby vznikaly
podobné areály z iniciativ měst,
nebo by si jednotlivé kluby měly
budovat sportoviště vlastní?
V českém prostředí není v možnostech
klubů, aby podobné areály stavěly. Přitom
jsou potřeba. Podpora z veřejných zdrojů
je jednou z mála cest, jak takový areál

Přesto, plánuje Slovan rozvoj
vlastního areálu?
Naším plánem je rozšířit areál u Nisy,
abychom byli schopni lépe zabezpečit
přípravu v zimním období. Potřebujeme
další hřiště s umělou trávou. Za řekou
chceme vybudovat travnaté plochy,
abychom většinu týmů koncentrovali
přímo na Slovan. Tyto plány jsou ovšem
na stole už pět let.

fesionální špičku, která zahrnuje juniorku a A mužstvo. Od personalistiky po
metodiku tréninků a částečně i kontrolu
financování. Každý segment má pochopitelně svoje specialisty, já tuto činnost
pak zastřešuji a kontroluji.

lsk
ko
So

Využíváte pro přípravu i další
sportoviště v areálu Sport
Parku?
V gymnastické hale probíhá všeobecná
sportovní příprava dětí. V zimním období
nezřídka hrajeme hokej jako doplňkovou
aktivitu. Je to příjemné zpestření, když
nám skončí sezóna a udržujeme tréninkový režim.

může vzniknout, jinak to není možné.
Optikou našeho klubu sportovní vyžití
dětí během zimního období, kdy nemůžeme využívat venkovní hřiště Sport Parku,
strašně pokulhává. V létě se naopak tyto
možnosti násobí, protože je hned víc
prostoru.

Pala

Velký klub musí mít velké
nároky na prostor a hřiště.
Vystačíte si s areálem u Nisy?
Rozhodně ne, travnatý areál u Nisy je de
facto základna pouze pro A mužstvo a juniorku. Přes léto na něm ještě necháváme
trénovat přípravku. Přes zimu je pak hřiště
s umělou trávou základnou pro většinu
týmů, i když mladší ročníky spíše směřujeme do hal a tělocvičen. Žákovské týmy
trénují na zrekonstruovaném areálu na
Letce. Největší část přípravy mládežníků
a jejich zápasy se odehrávají v areálu Sport
Parku Liberec, kde jsou hřiště s umělou
i přírodní trávou.
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bobista jan vrba

žádné
kokosy
na sněhu

Jako každý správný bobista, ani
český reprezentant Jan Vrba
není žádné „ořezávátko“. Už na
první pohled působí třiatřicetiletý pilot sympaticky a z odpovědí je znát, že jeho srdce bije
pro boby. „Jsou nováčci, kteří po
první jízdě skončí. A pak takoví,
kteří řeknou jen: ‚Chci znovu‘.
A to je můj případ,“ říká o svých
začátcích. A v rozhovoru mimo
jiné prozradil, jak se čeští závodníci vyrovnávají s absencí
domácí dráhy či těžkou světovou konkurencí.

Když se řeknou boby, jako první
se mi vybaví film Kokosy na
sněhu…
Na tohle téma žertuje každý, s kým začnu
mluvit o bobech. Chápu to, ačkoli v tom
filmu realitě odpovídalo asi pouze to, že
Jamajčani byli na olympiádě. Například ve
skutečnosti udělal pilot chybu, po které následoval pád. Nešlo o technickou závadu.
A to, že by posádka donesla bob do cíle, je
pro nás jako bobisty úsměvné.
Jak Vás napadlo věnovat se závodění v ledovém korytu?
Bobisté se obvykle rekrutují z atletů, především sprinterů, dálkařů, desetibojařů. Já sám
jsem jako junior reprezentoval a na MS do
17 let jsme se štafetou získali čtvrté místo.
Japonci nás tenkrát předběhli o pár setin
vteřiny. V devatenácti jsem se ještě účastnil ME, kde jsme se štafetou 4x400 metrů
vytvořili český rekord. V šestnácti jsem měl
možnost poprvé vyrazit na závody bobů
a nahlédnout do zázemí, ačkoli jsem tehdy
ještě nejezdil. Pouze jsem si vyzkoušel letní
starty.
Jaké to je poprvé řídit bob?
Do koryta jsem se poprvé dostal až ve třiadvaceti, kdy jsem zasedl na druhé místo ve
čtyřbobu. Zpočátku totiž jezdíte na jiných
pozicích, než se odhodláte vyzkoušet si
řízení. Někteří adepti po první jízdě už nechtějí bob ani vidět. A pak jsou takoví, kteří
řeknou jen: „Chci znovu!“. To byl můj případ.
Jako pilot-nováček si projdete s trenérem
dráhu a řeknete si, co je kde potřeba udělat.
Pak vás posadí do bobu a pustí třeba z páté
zatáčky, abyste neměl takovou rychlost. Ale
poprvé sotva vnímáte, kde jste, a tak nějak
se snažíte řídit dle instrukcí a dojet do cíle
v celku.

Ve třiadvaceti, není to pozdě?
Věkové hranice u našeho sportu jsou oproti
jiným posunuté. Juniorem jste až do šestadvaceti let. Běžně se jezdí do čtyřiceti.
Prakticky tedy neexistuje přípravka, dorost
v běžném smyslu jako u fotbalu nebo
hokeje, kde kluci od pěti let s tím sportem
žijí. Nicméně mládežnická základna poslední dobou úspěšně narůstá. Nové talenty
se nám rekrutují v 95 procentech z běžců.
Technika běhu je totiž nejdůležitější, protože
brzdaři naskakují do bobu až ve čtyřiceti
kilometrové rychlosti a musí se ještě odrazit.
Je těžké získávat nové talenty
do bobistického sportu?
Obvykle to funguje na základě osobního
oslovování, na atletických závodech, v posilovně. Jsme rádi za každého odvážlivce,
který si to s námi chce vyzkoušet. Absence
bobové dráhy i dalšího zázemí v republice
spolu s tím, že do bobu můžete sednout
nejdříve v šestnácti letech, nám situaci dost
komplikuje. Starší kluci mají i obvykle méně
času, který mohou sportu věnovat.
Jak vypadá bobistická sezóna?
Závodní sezóna začíná v polovině listopadu a vrcholí obvykle Mistrovstvím světa
na začátku března, případně olympiádou.
Po celou sezónu trénujeme v týdnu a o víkendech probíhají závody. Což vyžaduje
mimo jiné velice tolerantní partnerky. Mám
štěstí, že takovou mám a že je i statečná.
Abych jí to trochu přiblížil, dvakrát jsem jí
při tréninku v bobu svezl.
Co obnáší takový trénink?
Vzhledem k tomu, že v Česku není žádná
bobová dráha, většina naší přípravy je tzv.
‚na sucho‘. Fyzičku a kondici si zlepšujeme
individuálně, v posilovně, na dráze. Před
prvními závody odjedeme společně na
týden někam na dráhu, kde odjezdíme
deset až dvacet jízd. Na závodech se pak

potkávám s piloty, kteří mají odjeto šedesát
až sto jízd před sezónou, a ten rozdíl je
hodně znát. Sám vždy cítím, že po půl roce,
kdy jsem v bobu na dráze neseděl, mi trvá
i čtyři závody (to je včetně tréninků tak 40
jízd), než jízdě v korytu přivyknu a dostanu
se do optimální formy.

Jak probíhají samotné závody?
V týdnu jsou nejprve tréninkové dny, závodí
se o víkendu. Od úterý do čtvrtka probíhají
oficiální tréninky. Vždy si to musím rozdělit
tak, abych měl alespoň dvě jízdy s dvojkou
a dvě jízdy se čtyřkou. A podle toho, co je
potřeba, se pak jezdí víc.

Takže taková příprava nestačí…
To není všechno. Využíváme trenažer tady
ve Sport Parku Liberec. Je jediný v republice, který má koleje se spádem, proto
sem jezdíme trénovat všichni. Díky němu
můžeme v domácím prostředí trénovat
techniku startů. Do Liberce jezdíme od
června obvykle jednou týdně. Máme tady
dvojku, se kterou se každý sám rozcvičí,
a také čtyřku (dvojbob, resp. čtyřbob, pozn.
red.). S tou trénujeme starty, protože v bobu
na prvních pěti metrech nesmírně záleží.
Proto je důležitý přesně sehraný start všech
členů posádky, rozdíl v řádu setin vteřiny.
Sice si křikneme ‚dobrý‘, ale to je při závodech už spíše formální. S tím souvisí i sesedání do bobu, kdy kluci za mnou vlastně
dosedají opačně, než naskakují do bobu,
protože sedí na nohách tomu za sebou.

Všichni v týmu jezdíte dvojku
i čtyřku?
U pilotů to většinou platí. Pak tam jsou
další pozice – brzdař a ve čtyřbobu jsou
navíc ‚křídla‘. Ve dvojbobu usedá za pilota
většinou ten nejlepší ze čtyřbobu.

Ještě máme v Praze takovou konstrukci na
kolečkách, která se dá zatížit závažím, a na
ní trénujeme rozběhy. Ale vše je pouze
záležitost fyzičky. Jako pilot si v Česku řízení
nenatrénuji nikde.
Je těžké prosadit se ve světové
konkurenci?
Řekl bych to tak, že mezi patnácti nejlepšími posádkami jsou ve výsledcích rozdíly
v řádu setin vteřiny. Hodně je pak znát materiální zázemí jednotlivých reprezentací.
Díky špičkovému materiálu (bob a závodní
nože) může pilot na trati stáhnout i nějakou
tu drobnou ztrátu ze startu. Dlouhodobě
nejlepší jsou Němci, kteří po neúspěchu
na poslední olympiádě masivně navýšili
podporu a investice do bobů. V Německu
jde o jeden z národních sportů, na letošním MS ve Winterbergu fandilo na deset
tisíc diváků přímo u dráhy. Mezi absolutní špičku patří ještě Kanaďané, Švýcaři,
Rusové či Američané.
Rozdíl v zázemí jednotlivých reprezentací
je vidět třeba na věku pilotů. V Německu
jezdí dvaadvacetiletí piloti, kteří už jsou
‚vyježdění‘. Než se na stejnou úroveň dostanete v Česku, trvá to o sedm, devět let déle.
Když v Německu skončí jeden výborný
pilot, objeví se jich několik dalších, stejně
kvalitních.

Je velký rozdíl v řízení?
Piloti si většinou zkouší novou trať na dvojbobu. Ten je díky menší váze snáze ovladatelný, čtyřbob se hrne kupředu skoro
nezastavitelně. U dvojbobu jsou znát
i drobnější chyby, ale máte větší šanci je
zkorigovat. Čtyřka menší chyby ustojí, ale
hrubou chybu už nezvládnete vyrovnat,
protože díky velké váze má bob obrovskou setrvačnou energii. Nezapomínejme,
že se jede na ledu, takže možnosti řízení
jsou omezené. Opravdu zatočit můžete
až ve chvíli, kdy se váha bobu zatlačí do
ledu v zatáčce. Takže pokud špatně vyjedete z jedné zatáčky, nese se ta chyba do
dalších zatáček. Na rovince je malý prostor
ke korekci, musím dávat pozor, abychom
nedostali smyk a zároveň najeli do další
zatáčky pokud možno optimálně.
Co mají na starost jednotliví
členové posádky?
Pokud začnu u sebe jako pilota, tak je to asi
zřejmé z názvu pozice. Pilot má na starosti
zatáčení na trati. Pomocí dvou táhel ovládá
přední osu s noži. Pilot, křídla a brzdař
dodávají bobu rychlost na startu, kde
se snažíme urvat každou setinu vteřiny.
Brzdař má pak za úkol v cíli zastavit bob.
V průběhu jízdy se nebrzdí, protože tím
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Kolik stojí takový závodní bob?
Jednáme o zakoupení nového dvojbobu
od lotyšské firmy, které se povedl malý
zázrak, a vytvořila špičkový produkt. Jeho
cena se pohybuje okolo šedesáti tisíc eur.
Čtyřbob pak vyjde na nějakých osmdesát
až sto tisíc eur.

by se kromě jiného zničilo ledové koryto.
Zpomalovat je nežádoucí. Běžně se jezdí
přes 130 km/hod. Na dráze ve Vancouveru
byla ta rychlost ještě o nějakých dvacet
kilometrů větší.
Posádka tedy musí během jízdy
naprosto důvěřovat pilotovi…
To ano. Naštěstí jsme dobrá parta a žádné
velké konflikty nás netrápí. Když už někdo
nemá náladu, zaleze si někam do kouta
a druhý den je zase připravený. Jako chlapi
si to umíme vyříkat a soustředit se na výkon.
Máte za sebou nějakou vážnější
nehodu v bobu?
Pády jsou nevyhnutelné. Zvláště první tři
roky, než si člověk to řízení trochu osvojí.
Takže nějaké nehody s lehkým otřesem
jsem měl. Naštěstí dnes jsou bezpečnostní
standardy na drahách na vysoké úrovni
a k fatálním nehodám dochází pouze sporadicky.
Co je potřeba připravit si před
samotným závodem?
S trenérem si projdeme dráhu a diskutujeme o průjezdech zatáček. V týdnu před
závodem máme možnost si trať několikrát projet, oživit si zatáčky a řízení. Při
tréninku také testujeme nože, na kterých
pak pojedeme závod. Den před závodem
se věnujeme správnému seřízení bobu
a leštění nožů.
Jakou roli hrají rady trenérů?
Důležitý je pro mě jako pilota dráhový
trenér, Ivo Danilevič, který byl vynikajícím
pilotem. Probíráme před závodem některé
zatáčky, procházíme si trať. Pohled jiného
pilota je přínosný. U vybraných zatáček
mi natočí naši jízdu pro následný rozbor
a podobně. Ivo se na závodech stará
i o spoustu dalších věcí. Pomůže seřídit
bob, a když je třeba tak uvaří i jídlo.
Jak velký rozdíl je mezi jednotlivými dráhami?
V Česku nemáme žádné dráhy, nejbližší
je v německém Altenbergu, pár kilometrů
za Cínovcem. Neexistuje žádný předpis,
který by určoval délku dráhy, počet zatáček
a podobně. Jedna z nejkratších drah je
v Königsee (1244 m), jejíž rekord je pod
padesát vteřin. Naopak jedna z nejdelších
je ve Svatém Mořici (1722 m). Jako jediná
na světě je přírodní, staví se každý rok
znovu ze sněhu a ledu. Každá trať je tak
novou výzvou. Nové tratě vznikají obvykle
v souvislosti s pořádáním olympiády.
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Kterých velkých závodů jste
se účastnil?
První moje velká akce s dobrým výsledkem byla olympiáda ve Vancouveru
v roce 2010, kde jsme si vyjeli šestnácté
místo. Stejné umístění jsme zopakovali
na posledních hrách v Soči. Jak už jsem
zmínil, účastníme se Světového i Evropského poháru.
Jak se lze dostat na olympiádu?
Dříve se pořádal samostatný kvalifikační
závod, na základě kterého se postupovalo. V současnosti postupují na olympiádu týmy podle výsledků z aktuální
sezóny Světového poháru. Stejně tak
je to s kvalifikací na Mistrovství světa.
Samozřejmě s tím, že některé země
mohou nasadit více posádek. Ale systém
zároveň dává šanci na účast i posádkám
z exotických zemí jako je třeba právě
Jamajka, jejichž výkonnost je úplně na
jiné úrovni.
Kdo se stará o boby po technické stránce?
Stará se o ně celá posádka. Na závodech jde především o údržbu bobu mezi
jízdami – očištění, vysoušení, případně
leštění nožů. Před tréninkovou jízdou
se nože přejedou brusnými papíry. Ale
před samotným závodem může příprava
nožů zabrat až dvě hodiny. Je potřeba je
přesně srovnat tzv. ‚do stopy‘, aby byly
v rovině, a pak je do zrcadlova vyleštit.
Jezdíte na bobech českých
výrobců?
V Čechách se boby nevyrábí, vyrábí je
například německá firma Singer. Aktuálně
jezdíme na čtyřbobu, který jsme odkoupili od polského týmu, zdálo se jim, že
jezdí špatně, ale nám se na něm podařilo
vybojovat několik výborných výsledků.

Je nějaká váha, kterou potřebujete nabrat, abyste dosáhli
dostatečné rychlosti?
Samozřejmě potřebujeme mít sílu pro
rychlý start a tedy odpovídající svalovou hmotu. Ale co posádce chybí v živé
váze, to se při závodě doplňuje závažím.
Čtyřbob s posádkou může mít váhu až
630 kg. Vyšší váha ale znamená pomalejší
start, takže na krátkých tratích jedeme bez
závaží, abychom rychle odstartovali. Na
dlouhých tratích naopak dáváme závaží
na maximum. Prázdný čtyřbob může mít
minimální váhu 210kg, my jezdíme s cca
230 kg.
Působíte v rámci Svazu bobistů
a skeletonistů. Vyzkoušel jste
si jízdu i na skeletonu?
Ani skeleton, ani sáňky jsem nezkoušel.
Většinou je to naopak – ze sáňkařů či skeletonistů se stávají bobisté-piloti. Mají výhodu
ve znalosti drah.
Je to o hodně nebezpečnější?
Závodníci nejsou chráněni
žádnou konstrukcí.
Paradoxně skeleton je z této trojice sportů
nejbezpečnější. Ač se řítíte korytem hlavou
dolů, jste nízko nad ledem a hrozí spíše
lehčí úrazy. Sáňky mi naopak přijdou šílené.
Díky ostrým nožům jsou sice lépe ovladatelné, ale také o to nebezpečnější.

Jan vrba
věk: 32 let

pilot reprezentační posádky dvoja čtyřbobu
úspěchy ve čtyřbobu
10. místo MS 2015 Winterberg
9. místo ME 2015 La Plagne
16. místo ZOH Soči 2014
5. místo Světový pohár 2013
několikanásobný mistr ČR v bězích
na 60, 100, 150, 200 a 400 metrů

18

|

|

SPLMAG
SPLMAG

19

SPLMAG

kolečka
se točí
Veronika Kittelová
Absolventka oboru Sportovní
management na TUL.
Více než sedm let praxe sportovního
instruktora – v létě na bruslích,
v zimě na snowboardu. Aktivně jezdí
na snowboardu, wakeboardu, kole
a in-line bruslích. Ráda cestuje.

Vítr ve vlasech a slunce nad hlavou si můžete
užít nejen na kole či motorce. In-line bruslení je
skvělou příležitostí, jak si užívat na čerstvém
vzduchu a protáhnout tělo. Zlepšuje činnost
srdce, posiluje svaly, má stejně pozitivní účinky
na psychiku jako běhání, a přitom nezatěžuje
klouby. Bruslit můžete i na víceúčelové sportovní dráze obepínající Sport Park Liberec.
Nováčkům a méně zkušeným přinášíme tipy
a rady pro bezpečné začátky.

Zatáčení

Princip je podobný jako u carvingového
zatáčení na lyžích, kdy lehce předsuneme
vnitřní nohu. Kolena nakloníme do
středu zatáčky. Váha je mírně na vnitřní,
předsunuté noze.

Brždění pomocí brzdičky

Správné padání

vstávání

Pravou nohu mírně předsuneme. Zvedneme
pravou špičku a patou se opíráme o brzidčku.
Váha je na levé noze. Můžeme si pomoci
rukama a opřít se o pravou brzdící nohu.
Obě kolena máme pokrčená, levé více. Čím
víc si přisedneme, tím víc brzdíme.

Při padání dopředu padáme na chrániče
– tedy na kolena, lokty a dlaně. Při pádu
držíme natažené prsty na rukách.

Klekneme si na jednu nohu, ideálně tu
silnější. O ni se celou vahou opřeme
a můžeme vstát.

Pátým rokem se podílí na organizaci
letních Dětských příměstských in-line
kempů v Liberci a dalších městech.
Kam vyrazit?
Začátečníci by měli věnovat pozornost především výběru vhodné
dráhy. Hladký asfaltový povrch dráhy je samozřejmostí, ale záleží
i na upravenosti stezky. Štěrk či spadané listí může pro nezkušeného
bruslaře znamenat veliké riziko. Důležitý je i profil trati a nováčci
by měli trénovat na rovných úsecích, kde je nepřekvapí žádný
sjezd či zatáčka.
Bezpečné svezení nabízí právě in-line dráha ve Sport Parku Liberec
na okruhu v délce necelého kilometru a půl, který je během sezóny
pravidelně udržován. Dráha je volně přístupná a vybavená lavičkami
pro nezbytný odpočinek. Pro první pokusy je ideální zvolit rovný
a široký úsek mezi atletickým stadionem a Svijanskou arénou. Po
sportovním výkonu se můžete zaslouženě občerstvit na některé
z přilehlých terásek.
Než se postavím na brusle…
S výběrem vhodného vybavení poradí obsluha v každé kvalitní
prodejně. Pro začínající jsou ideální tzv. fitness brusle vybavené
brzdou. Jsou stabilnější a díky menším kolečkům neumožňují
nabrat příliš velkou rychlost. Nemusíte hned investovat tisíce
korun do nových bruslí, využijte nabídky některé z půjčoven,
nebo si pořiďte použité brusle z bazaru. Důležité je, aby brusle
dobře padly a netlačily.
Pády se nevyhýbají ani zkušeným jezdcům, takže helma a chrániče
kolen, loktů i dlaní by měly být povinnou výbavou pro všechny
nováčky. Vhodné jsou i sportovní brýle chránící oči a ponožky
alespoň do výšky bruslí, aby nedošlo k otlačeninám na holenní kosti.
Protože se nejlépe učíme od ostatních, je ideální poprvé vyrazit na
brusle s někým zkušeným, od koho můžeme odkoukat základní
pohyby. Pokud ve svém okolí nikoho takového nemáte, není
problém najít instruktora, který Vám v začátcích pomůže.

Jak si vybrat vhodné brusle?
Brusle musí být pohodlná, nesmí tlačit
a noha by v ní měla být zpevněná. Důležitá
jsou také kolečka; jejich velikost a tvrdost.
Čím větší kolečka tím větší rychlost a horší
ovladatelnost. Ideální je začínat s velikostí
koleček 84 mm. Tvrdost je zapsaná na
kolečku a označená písmenem A. Tvrdost
nižší než 82A je spíše pro začátečníky.
Tato kolečka jsou měkká, pomalá a jízda
na nich je pohodlnější. Nevýhodou je
jejich rychlejší opotřebení. Tvrdost nad
82A je pro pokročilé jezdce, kolečka jsou
rychlejší.
Jaké jsou typy bruslí? Na co je
ten který typ vhodný?
Základní kategorie bruslí jsou tři:
Fitness brusle – s brzdou, vhodné
především pro začátečníky a rekreační
bruslaře
Speed brusle – nízké závodní brusle
s velkými kolečky a bez brzdy pro velmi
pokročilé bruslaře
Freestyle brusle – brusle pro pokročilé
bruslaře, bez brzdy, s menšími kolečky kvůli
obratnosti a pevnější botou
Musím se před bruslením rozcvičit?
Rozcvička před bruslením je stejně nezbytná
jako u jiných sportů. Důležité je především
protažení dolních končetin a zad. Ideální je
zapojit do rozcvičky celé tělo.

Co dodržet během jízdy?
Důležité je udržet pokrčená kolena.
Koleno má být správně nad špičkou nohy,
udržujeme proto nůžkové postavení
nohou a nohy máme od sebe na šíři boků.
Rovnováhu je třeba přenášet z jedné
nohy na druhou. Váha těla spočívá na
přední části chodidel, ruce se střídavě
pohybují jako při chůzi (pravá noha,
levá ruka) a jejich švih vám dodává na
rychlosti.
Jaké svaly zapojujeme při bruslení?
Při in-line bruslení se zapojují svalové
skupiny všech částí těla, především
svaly dolních končetin. Formují se hýždě
a boky a dochází k posílení zádových
svalů, hlavně vzpřimovačů páteře
a trapézového svalu. Důležité je také
držet pevný střed těla, čímž se posiluje
břišní svalstvo.
Proboha, jak se na tom brzdí?!
Máme několik způsobů zastavení. Základní je zastavení pomocí brzdičky, která se
nachází na pravé brusli: pravou nohu mírně
předsuneme a zvedneme špičku, váhu přeneseme na levou nohu, hýždě tlačíme dolů.
Pamatujeme na pokrčená kolena. Hodně
bruslařů dělá chybu a drží pravou brzdící
nohu nataženou. I pravá noha musí být
pokrčená. Čím víc si přisednete, tím víc
brzdíte.

Chci pro začátek zkušený
dohled. Kde mohu objednat instruktora?
Nejbližší škola bruslení s pevnou základnou
a jediná oficiální v Liberci se nachází v areálu
Vesec. Na webu www.skola-brusleni.cz je
ale možné objednat si instruktora kamkoli.
Pořádáte příměstské tábory
zaměřené na in-line bruslení. Co
se děti naučí a na co se mohou
těšit?
Kemp je zaměřen především na bezpečné
bruslení. Je určen pro děti od úplných
začátečníků až po zkušené malé bruslaře.
Ukážeme jim, jak správně padat, aby se nám
nic nestalo, jak zabrzdit, zatočit.
Kromě výuky bruslení hrajeme různé hry.
Jeden den v týdnu vyrazíme na celodenní
výlet a dvakrát týdně mají děti dvě hodiny angličtiny hravou formou. Dětem se po celý den
věnují školení a zkušení instruktoři. Příměstský
tábor se koná ve dvou termínech v červenci
a srpnu v areálu Sport Parku Liberec. Více
na zmíněné adrese www.skola-brusleni.cz.

TIP!
Do areálu vás dopraví linka MHD
č. 17. Pokud přijedete autem, můžete
jej odstavit v ulicích Jeronýmova či
Máchova.
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Jan Drábek

V baseballu je nejdůležitější
rychle se rozhodnout

Jan Drábek svůj život svázal s baseballem. Profesionální
hráč a generální manažer extraligového klubu Eagles Praha
sbíral své první baseballové zkušenosti v Liberci. Nyní zde
z pozice prezidenta klubu Patriots Liberec a hlavního trenéra
kategorie U15 již několik let oživuje tradici libereckého
baseballu a softballu.

Řada lidí baseball zná hlavně
z amerických filmů, ale hře
moc nerozumí. Jsou pravidla
složitá?
Zápas je rozdělený na jednotlivé směny.
V každé směně jeden tým útočí a druhý
brání. Hráči útočícího týmu začínají na
pálce a cílem hráče je oběhnout všechny
mety v hřišti, a získat tak pro své družstvo bod. Bránící tým se naopak chytáním
míčku a jeho nahráváním spoluhráčům
snaží mety tzv. zamknout, a tím útočícího
hráče vyřadit ze hry. Po vyřazení tří
útočících hráčů končí směna a týmy se
v útoku a obraně vystřídají. Vyhrává tým,
který má po devíti směnách více bodů.
Lidé si často pletou i názvy. Je
velký rozdíl mezi softballem
a baseballem?
Nejviditelnější rozdíl je ve velikosti hřiště.
To softballové je o třetinu až polovinu
menší než baseballové. To souvisí s velikostí míčku, který je v softballu větší
a nelétá tak daleko. Softball je pro nezasvěceného diváka atraktivnější, protože
na malém hřišti se neustále něco děje.
Naproti tomu pokud baseballu úplně
nerozumíte, může se zdát nudný, statický – čekáte, než se povede pálkaři
míček dobře zasáhnout, a teprve pak se
dění na hřišti rozhýbe. Na druhou stranu
jde o rychlý a dynamický sport – říká se,
že to jsou nejrychlejší šachy na světě.
Co musí umět dobrý hráč?
Mimo sportovních dovedností je potřebná dobrá komunikace v týmu a strategické myšlení. Házet či odpalovat míčky
se naučí prakticky každý. Ale kdo se

umí rychle rozhodovat a je dynamický,
má šanci dostat se v baseballu daleko.
Výhodou tohoto sportu je, že se v něm
může prosadit každý. Že je trochu podsaditější a neběhá tak rychle? Nevadí,
má větší sílu a umí odpálit nebo hodit
míček daleko. Na hřišti nepotřebujeme
jen běžce. A je pak na trenérovi, aby tým
dobře poskládal a využil předností jednotlivých hráčů. Co ale potřebují všichni,
je právě schopnost rychle se rozhodnout.
Jak Vy jste se k tomuto sportu
dostal?
S baseballem jsem začal v deseti letech.
Hrávali jsme na softballovém hřišti ve
Františkově, které dnes již neexistuje.
V té době se klub věnoval především
softballu. A nutno říct, že na velmi
vysoké úrovni. V Liberci se odehrávaly
republikové šampionáty na jednom z nejlepších hřišť v Česku.
Pak ale Liberec trochu zaspal vývoj,
kterým sport u nás procházel. Mně se
ale dařilo, dokonce jsem se probojoval do
reprezentace, proto jsme s rodiči hledali
možnosti, jak se dál zlepšovat. Tehdejší
liberecký klub je bohužel nenabízel, takže
jsem zamířil do sousedního Jablonce, kde
jsem působil asi do osmnácti let. Mezitím
liberecký klub skomíral.
Kdy se to situace změnila?
Přibližně před deseti lety, kdy se klub
přejmenoval z BSC Liberec na Patriots.
Díky přízni sponzorů se podařilo přivést
kvalitní hráče. Zároveň s tím se postavilo
hřiště v areálu Sport Parku Liberec, na
kterém od té doby pravidelně hrajeme.

Jan drábek
věk: 32 let

prezident a hlavní trenér kategorie
U15 klubu Patriots Liberec
aktivní hráč a generální manažer
extraligového klubu Eagles Praha
prošel kluby nejvyšších soutěží
v Česku, Holandsku a Belgii
jako hráč reprezentuje Česko od roku
1994 – 4. místo na ME v roce 2014
v pozici hlavního trenéra získal
s národním výběrem do 11 let dva
mistrovské tituly na ME žáků

kdo se umí rychle
rozhodovat a je
dynamický, má šanci
dostat se v baseballu
da l e ko. V ý h o d o u
tohoto sportu je, že
se v něm může prosadit
každý.
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postupně budujeme
členskou základnu
od nejmenších kategorií,
Letos jsme poprvé otevřeli
přípravku
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Jaká je nyní Vaše role v klubu?
Původně to bylo hráčské angažmá v extraligovém týmu, pak jsem zůstal především
kvůli práci s mládeží. Někdy před šesti lety
jsme s tátou, který baseballu propadl společně se mnou, a dalšími začínali vlastně od
nuly. V Liberci byl softballový a baseballový
seniorský tým, ale prakticky bez juniorských
kategorií, což byl zásadní problém. Tým
postupně stárnul a chyběla v něm mladá
krev. To se naplno projevilo ve chvíli, kdy
od klubu odešel hlavní sponzor. Bez něj
nebylo možné udržet tým na úrovni extraligy, kterou jsme tenkrát hráli. Proto nyní
postupně budujeme členskou základnu od
nejmenších kategorií.
Jak staré děti se k vám mohou
hlásit?
Letos jsme poprvé otevřeli přípravku, tedy
nejmenší kategorii do sedmi let. Já jsem
trochu odpůrce úplně rané specializace,
proto přípravku zaměřujeme na všeobecnou pohybovou aktivitu. Snažíme se, aby to
děti bavilo. Ze třetiny tvoří náplň hry, třetina
je cvičení baseballových dovedností jako je
chytání míčku a poslední část věnujeme hře
samotné. V přípravce máme zatím pět dětí,
takže je to opravdu v začátcích.
Další kategorie U11, U13 a U15 v baseballu
už máme obsazené přibližně patnácti hráči
v každé, tedy jsou vytvořené plnohodnotné
týmy. V softballu máme pouze dospělé ženské
družstvo, kde hrají děvčata už od patnácti let.
Do tohoto věku hrají holky a kluci společně
baseball, což je jistou výhodou našeho sportu.
Poté už je výkonnostní rozdíl příliš velký a starší
dívky pokračují v softballu.
Do jakého věku nabíráte nové
hráče?
Přijít k nám a vyzkoušet si baseball může
každý. Jde nám i o propagaci baseballu, aby
veřejnost v Liberci vůbec věděla, že se tu
hraje. Proto máme první tři tréninky zdarma,
aby si to mohl zkusit opravdu kdokoli. Ideální
je ale začít před devátým rokem. Nejde jen
o léta tréninku navíc. Zhruba do deseti let
totiž hrajeme tzv. T-ball. Jde o upravenou
hru, ve které se odpaluje míček ze stojanu,
což je snazší. Nováčci nejsou frustrovaní tím,
že netrefí letící míček, ale základy odpalování
si nacvičí jednodušší formou. A samozřejmě
se hráč za delší čas lépe sžije s týmem.
Jak vypadají tréninky?
V každé věkové kategorii trénujeme dvakrát
až třikrát v týdnu, o víkendech hrajeme
zápasy. Trénink trvá obvykle dvě hodiny.

Nacvičujeme odpalování míčku, to je základ
útoku, a také strategii obrany nebo tzv.
krádeže met a další herní prvky. Cvičíme
chytání míčů ze vzduchu, což může znít
jednoduše, ale míček umí být velice nebezpečný. Je těžší než kriketový míček a chytat
takový letící míč je jako chytat kámen nebo
hokejový puk, proto používáme baseballové
rukavice. Při odpalu dosahuje míček rychlosti
až dvou set kilometrů v hodině a nadhazovači ho posílají pálkařům v rychlostech od
sto třiceti do sto šedesáti kilometrů.
Pro trénink pálkařů využíváme odpalovací
klec, kterou máme umístěnou vedle hřiště,
společně s nadhazovacím strojem. Podobný
stroj využíváme i při obraně, aby hráči v poli
dostávali ty ‚správné‘ odpaly a naučili se je
zpracovávat.
Kolik členů má klub Patriots?
V současné době přibližně osmdesát
aktivních členů. K tomu nesmím zapomenout na čestné členy klubu – bývalí
hráči a činovníci klubu, a samozřejmě
na rodiče, kteří nám velice pomáhají.
Věřím, že jsme na dobré cestě – snažíme
se nabídnout dětem volnočasové aktivity,
sportovní vyžití. Především nám jde o to,
abychom se všichni bavili a odnášeli si
ze hřiště dobré pocity.
Máte mezi svými svěřenci nějaké
slibné talenty?
Dvě děvčata z našeho týmu se probojovala do reprezentace softballu v kategorii kadetek, tedy do patnácti let.
A v národním výběru tak budou na Mistrovství Evropy reprezentovat Liberec.
A v minulém roce se dvě naše hráčky
dostaly do Světové série ve Spojených
státech. Byly součástí týmu, který si
v evropské kvalifikaci vybojoval účast
na turnaji v Americe.

PRO DĚTI 6 - 15 LET
ATRAKTIVNÍ PROGRAM

• zábavný sportovní program
• poznávací výlety do okolí
• nahlédnutí do zázemí vrcholových sportovců
• zkušený lektorský tým

CENA:
2 000 Kč / dítě / týden
CENA pro majitele BONUS KARTY:
1 800 Kč / dítě / týden
(zahrnuje kompletní program,
pojištění, stravování a pitný režim)

EXTRA BONUSY

• originální třičko pro každého účastníka
• kompletní fotogalerie z celého programu
• 2 vstupenky na hokejovou Ligu mistrů zdarma

Termíny:
13. - 17. 7. 2015
20. - 24. 7. 2015
10. - 14. 8. 2015
17. - 21. 8. 2015
Program pondělí - pátek
8:00 - 16:00

Kde můžeme vidět váš klub
v akci?
Domácí zápasy hrajeme na hřišti ve Sport
Parku Liberec. Takže během sezóny
nás můžete přijít povzbudit na domácí
stadion v zadní části areálu minimálně
dvakrát do měsíce. Konkrétní rozpis
zápasů máme vyvěšený na webu patriots.cz. Jsme rádi za každého diváka, který
přijde fandit.
Jak dlouho trvá baseballová
sezóna?
Předsezónní příprava probíhá zhruba od
listopadu do konce března. V té době

PŘIHLÁŠENÍ na tábor: hraveprazdniny@sportparkliberec.cz
KOMPLETNÍ INFORMACE na sportparkliberec.cz
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5. září
chodíme do kryté tělocvičny. Zde jsme
omezeni, co se týče používaného náčiní
– jako příklad za všechny uvedu měkčí
míčky, abychom neponičili vybavení tělocvičny. V dubnu začínáme trénovat venku
a do konce června hrajeme soutěže. Přes
prázdniny je soutěžní volno a od září
startuje hlavní část sezóny, kdy probíhají
závěrečné turnaje, například republikové mistrovství. V létě se pořádají kempy
a soustředění jako je Summer baseball
camp, který každoročně připravujeme
v Mladých Bukách. To je důležitá složka
přípravy. Hráči jsou nějaký čas spolu, zlepšujeme komunikaci, vytváří se potřebná
atmosféra, chemie v týmu. V průběhu
léta se pořádají vrcholné mezinárodní
turnaje, takže hráči, kteří se probojují do
reprezentace, se účastní evropských či
světových šampionátů.
V jakých soutěžích nastupují
liberecké týmy?
Jako u jiných sportů existují v Česku nejvyšší, celorepublikové soutěže – baseball
muži a softball muži a ženy v dospělých
i juniorských kategoriích. Nižší soutěže se
pak dělí na oblastní ligy – naše baseballové
týmy startují v Severočeském přeboru,
softballový tým ve Východočeské lize žen.
V roce 2009 jsme hráli nejvyšší baseballovou soutěž – extraligu. Ale v polovině
sezóny nám odešel sponzor, a to nás
dostalo do složité finanční situace. Vrcholné soutěže pro nás pak byly finančně
neúnosné a my se rozhodli pro restart
klubu. Chceme baseball v Liberci udržet
na nějaké sportovně-relaxační úrovni.
Zatím nemáme ambice postupovat do
vyšších soutěží, protože ty jsou mimo naše
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finanční možnosti. Naštěstí jsou tu i další
možnosti, jak se rozvíjet.
Které to jsou?
Kromě přeboru se účastníme i dalších
dvou soutěží – Interligy a poháru. Právě
Interliga je pro nás velice přínosná. Hraje
se formou turnajů, kterých se účastní
týmy napříč republikou a soutěžemi.
Díky účasti v Interlize se střetáváme
s kvalitními týmy mimo náš přebor.
Máme tak možnost připravit se na zápasy
v poháru, ve kterém letos máme s týmem
do patnácti let ambice vybojovat si
postup na Mistrovství ČR. Pro nás jde
o jedinou možnost, jak se republikového šampionátu zúčastnit, protože kvůli
nízkému počtu klubů v našem oblastním
přeboru nemáme možnost postoupit
z této soutěže. Takže se snažíme vybojovat si účast v poháru na tzv. divokou
kartu.

Vyjíždíte i do zahraničí?
Snažíme se našim hráčům zajistit rozmanitou přípravu, takže například letos se
nám podařilo dostat se na prestižní turnaj
do Holandska s týmem do patnácti let.
Jde o velký mládežnický turnaj v baseballu
a softballu. Vybrali nás společně s dvěma
pražskými týmy a je to naše vůbec první
účast na takovémto turnaji.
Jak si stojí český baseball ve
srovnání se světovou konkurencí?
Pokud jde o reprezentaci, celkem se nám
daří. V minulém roce získal národní tým
páté místo na Mistrovství Evropy, což je
krásný výsledek. V souhrnném hodnocení
se pohybujeme kolem dvacátého místa
světového žebříčku. Dominantní jsou samozřejmě Spojené státy a k tomu asijské
země jako třeba Japonsko, kde je baseball
velice populární.

od 9 do 17 hod.

NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ AKCE
V SEVERNÍCH ČECHÁCH
více než 40 sportovních oddílů
dalších 50+ sportovních vystavovatelů
FIT ZÓNA zaměřená na zdraví a životní styl
soutěže o hodnotné ceny
sportovní vybavení za exkluzivní ceny
dynamická analýza došlapu běhu ZDARMA
doprovodné závody pro děti a dospělé
360° CHALLENGE & MAMINY RUN

VSTUP ZDARMA
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All you
need
is A ball
Super ball 2015 opět
míří do Liberce
Jediné, co potřebují, je míč. Svými triky, které při žonglování s míčem předvádějí, jako by dokázali popřít
fyzikální zákony. V jejich podání zemská přitažlivost přestává platit. Nejlepší hráči z celého světa znovu předvedou svoje umění v rámci Mistrovství světa ve freestyle fotbalu. Finále Super Ball 2015 se koná v liberecké
Home Credit Areně 29. srpna.

na super ball zve

Lukáš LUCASO Škoda, ředitel turnaje
25 letý zakladatel tohoto sportu
v Čechách je sám jedním z předních
českých freestyle fotbalistů (Mistr ČR
2010). Působí jako předseda České
freestyle fotbalové asociace a podílí
se na organizaci turnajů po celém
světě. S fotbalem začínal v liberecké
TJ Sokol Ruprechtice.

Fotbal bez limitů
Během pětidenního turnaje v posledním
srpnovém týdnu se od 23. do 29. srpna
mezi sebou utkají borci z Kolumbie,
Kanady, Ghany, Vietnamu, Brazílie,
Panamy, Chile, Kazachstán, Arabských
emirátů a řady dalších států. Všechny
spojuje láska k fotbalu, ale nepotřebují ani
píšťalku ani spoluhráče ani zelený trávník.
Stačí jim míč a rovný plácek. Takový je
freestyle fotbal.
Již nyní je jisté, že tři stovky ohlášených
startujících překoná loňskou účast. Za
obhajobou titulu přiletí i loňský vítěz
Pedro Oliviera Duarte z Brazílie, který
s přezdívkou Pedrinho okouzlil porotu
i diváky lehkostí, s jakou dokázal čarovat
s míčem na noze. Chybět nebudou ambiciózní Poláci. V tomto mladém sportu
mají největší počet registrovaných hráčů,
což jsou bezmála dvě stovky, a osm jich je
ve světovém žebříčku TOP 20. Dokáží si

vytvořit vlastní styl, umí překvapit.
Turnaj se statutem open umožňuje účast
každému, tedy i našim domácím fotbalovým freestylerům. „Záleží jen na nich, zda
dokáží během týdne projít kvalifikačním
sítem,“ říká ředitel turnaje Lukáš Škoda,
který je pod přezdívkou Lucaso známý
jako jeden z českých předních freestylerů
a současně zakladatel a propagátor tohoto
mladého sportu v Čechách.
Fotbaloví freestyleři obsadí arénu a její
okolí bezmála na týden. Během pěti dnů
je kromě tréninků čeká osm soutěží,
uskuteční se workshopy a přednášky pro
hráče. V otevřeném areálu je vítána veřejnost. Zájemci se mohou přijít na tréninky
podívat, vyzkoušet si složitost ovládání
míče. Možná i je pohltí pohodová atmosféra a pozitivní energie, které setkání hráčů
obvykle provázejí. „Přátelství, dobré vztahy
a pohoda se prolínají celým tímto sportem,
který je hlavně o radosti z pohybu,“ říká

Lucaso s tím, že k přátelské náladě
turnaje přispívá i fakt, že vítězům nejde
o peníze. „Vítězové dostanou věcné ceny
a mají ubytování zdarma. Pro všechny
je ale podstatné že se mohou setkat
a podělit se o nové triky, pobavit se.“
To nejlepší nakonec
Program vyvrcholí finálovým večerem
29. srpna v Home Credit Areně. Do
velkého finále postoupí z kvalifikací nejlepších 16 mužů a v samostatné soutěži
se utkají také čtyři nejlepší ženy. Dramatickou podívanou nabídne nejoblíbenější
a nejtěžší soutěžní disciplína „Battle“,
tedy bitva. Napínavé postupové boje určí
vítěze a nového mistra světa ve vyřazovací soutěži, kdy se proti sobě nastupují
dvojice a během půlminutových intervalů musejí předvést to nejlepší ze svých
dovedností. Ohromit musí nejen diváky,
ale hlavně porotu. Pět hráčů světové
úrovně, kteří zasednou v porotě, bude

hodnotit nápaditost, obtížnost, čistotu
provedení a rozhodnou o postupu do
dalšího kola, kterých je celkem sedm.
Druhou finálovou disciplínou je divácky
neméně atraktivní „Rutina“. Závodník
musí během dvou minut předvést představení na hudbu ve vlastní choreografii.
Využívají se převleky, světelné efekty,
někdy má choreografie vlastní příběh.
Soutěžící se snaží zaujmout originálním pojetím sestavy. „Vítězí ten, který
převede nejtěžší triky, čistě, bez spadnutí míče na zem, a ještě ukáže něco
nového. Žonglování s míčem nemá
hranice, vznikají stále komplikovanější
triky,“ vysvětluje Lucaso.
Kromě fantastických dovedností freestylerů diváci během finálového večera
uvidí vystoupení libereckých cheerleaders z A-stylu. Triky s hacky sackem
předvede sedminásobný mistr světa ve

Super Ball 2015
Mistrovství světa ve freestyle fotbalu
Finálový večer
29. 8. od 16 hod.
v Home Credit Areně
Napínavé finálové duely, bohatý doprovodný program. Vystoupení cheerleaders
A-stylu, mistra světa ve footbagu Václava
Kloudy a dalších. Večer moderuje Jakub
Děkan.
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footbagu Václav Klouda. Své dovednosti
v další free style disciplíně s YOYO předvedou Václav Kroutil a Robert Kučera. Moderování emocemi nabitého finálového
večera se ujme známý zpěvák Jakub Děkan,

internet do celého světa, kde ji sledují kamarádi a rodiny soutěžících,“ pochvaluje
si Škoda. Novinkou letošního mistrovství
je i spolupráce s kanálem ČT Sport, který
bude soutěž přenášet do televize.

[ Vítězí ten, který převede nejtěžší triky, čistě, bez spadnutí míče na zem. ]

liberecký rodák, který je velkým fanouškem
freestylu. Spolu s ním bude zahraniční publikum bavit Lorenzo, který je propagátorem
freestylových disciplín v Itálii.
Zlatý trojúhelník v kolébce
českého freestylu
Liberecký Sport Park hostí prestižní
turnaj Super Ball již podruhé a není to
náhodou. Ředitel turnaje Lukáš Škoda,
který se spojil s pořadatelskou agenturou P.J.Art, považuje liberecký areál za
strategické místo. „Ve Sport Parku se na
jednom místě spojuje tréninkové zázemí
pro hráče, možnosti ubytování a stravování a skvěle vybavená Home Credit
Arena, kde se koná finálový večer,“ popisuje výhody areálu, kde fotbalisté trénují
přes den venku a v noci využívají tělocvičny až do čtyř do rána.
Velké pódium haly nabízí patřičně velký
prostor pro finálové souboje, prostor
arény pak komfortní zázemí pro diváky.
„Technické vybavení arény nám navíc
umožňuje vysílat celou soutěž online přes

Lucasa těší, že dokázal přivést světové
mistrovství do míst, kde sám s freestyle
fotbalem začínal. „S trochou nadsázky,
nejdřív jsem si myslel, že jsem jediný, kdo
zkouší triky s míčem. Ale s rozmachem
internetu, videí na youtube a podobně,
jsem zjistil, že je nás víc a je možné se
organizovat a navzájem spolupracovat,“
říká jako jeden ze zakladatelů freestyle
fotbalu u nás, dnes předseda České freestyle fotbalové asociace a viceprezident
celosvětové federace F3.
Podobně jako Lucaso freestyle fotbalisté
přicházejí do tohoto sportu z fotbalových
klubů: „Jsou to mladí kluci, které omrzel
organizovaný fotbal, hledají volnost
v pohybu s míčem, nechtějí být svazováni pravidly.“
Po internetu sdílí triky i návody, jak se
zdokonalovat. A co je potřeba k tomu,
aby byli nejlepší? Vytrvalost. „Trénovat
je potřeba denně, stačí zkoušet, zkoušet.
Už pro ten skvělý pocit, že se to nakonec
povede.“

Za obhajobou titulu
přiletí i loňský vítěz
Pedro Oliviera Duarte
z Brazílie, který s přezdívkou Pedrinho okouzlil
porotu i diváky lehkostí,
s jakou dokázal čarovat
s míčem na noze.
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Pět otázek pro
pořadatelku závodu,
Denisu Péryovou
Jak vznikla myšlenka na pořádání závodu BootCamp Cross?
Již třetím rokem provozujeme ve Sport
Parku kondiční tréninky pro dospělé pod
názvem BootCamp Team. Za tu dobu zde
vznikla skvělá parta vzájemně se motivujících lidí. Společně jsme jako tým absolvovali různé překážkové závody. A od toho byl
už jen krůček k myšlence udělat si závod
vlastní, který vychází z našich tréninků.
Chtěli bychom tak přilákat i další zájemce
k cvičení BootCamp Teamu.

Závod
andělů
Maximální nasazení, pot a vyčerpání. Ale i úsměvy a radost
z výkonu byly k vidění předposlední květnovou sobotu ve
Sport Parku Liberec. Areál hostil první ročník překážkového
závodu BootCamp Cross, který prověřil zdatnost, vytrvalost
a vůli soutěžících. Ti svou účastí podpořili nadační fond
Dobrý anděl, a tak jim k lepším výsledkům pomáhala andělská

Kdy probíhají tréninky BootCamp?
Tréninky BootCamp Teamu momentálně
probíhají sedmkrát týdně, ráno i večer.
Využíváme celého areálu Sport Parku, který
k tomuto typu tréninku nabízí ideální podmínky: schody, zábradlí, přírodní terén,
travnaté plochy, atletickou dráhu. Díky částečně krytým stanovištím cvičíme celoročně
venku, což sice může působit v zimních
měsících extrémně, ale naši klienti to milují.

v partě stejně naladěných lidí. Zaměřujeme
se na vytrvalost, zpevňování celého těla,
zlepšování koordinace, posílení kardiovaskulárního systému.
Jak vypadá takové cvičení?
Cvičení je komplexní, pestré a vychází
z přirozených pohybů, jako jsou běh, kliky,
dřepy, přítahy atd. Tréninky s vahou vlastního těla střídáme s cvičením s funkčními
posilovacími pomůckami – využíváme medicinbaly, lodní lana, cvičební gumy, švihadla
a další. Po úvodním zahřátí máme dynamický strečink na rozhýbání, zahřátí a prokrvení
kloubů a velkých svalových skupin. Poté
přichází na řadu zmíněné cviky s vahou
vlastního těla nebo s pomůckami. Někdy
cvičíme ve dvojicích, nebo mezi sebou soutěžíme ve skupinách či formou různých her.

Pro koho jsou tréninky určeny?
Pro všechny, kteří mají rádi pohyb na čerstvém vzduchu, mají chuť na sobě pracovat, zlepšovat svou kondici a rádi sportují

Kdo jsou trenéři BootCamp
Teamu?
Momentálně vede téměř všechny tréninky
Jan Honzík, který je velký sportovec
a tahoun celé party. Já se věnuji převážně
výživovému poradenství, které je nedílnou
součástí služeb BootCamp Teamu. Našim
svěřencům tedy pomáháme komplexně
ozdravit jejich životní styl.

vodou,“ usmívá se pořadatel a trenér Jan
Honzík, který je současně mezi prvními
startujícími. „I na pravidelných cvičeních
se neustále snažím jít příkladem a dělat
vše s ostatními. Účast v závodě, i bez počítaného času, tedy byla pro mě povinná.“

na jednom ze zastavení absolvovat pouze
kotouly, dostávají křídla většiny zúčastněných značně zabrat. Na následné etapě
vedoucí terénem přes louku tak můžeme
závodníky stopovat podle vypadaných bílých
pírek.

Téměř polovinu startovního pole tvoří ženy
a dívky. Většina závodníků se rekrutuje právě
z pravidelných tréninků BootCampu a na
atmosféře závodu to je znát. Společné
probírání taktiky před startem a vzájemné
povzbuzování je zde pravidlem. Na trati
o celkové délce necelých pět kilometrů čeká
běžce čtrnáct překážek. Závodníci vybíhají
se závažím schody na tribuně, překonávají
opičí dráhu z pneumatik, ručkují po laně
nebo se plazí v písku na beachvolejbalovém
kurtu. Po dvacetimetrovém úseku, který musí

Poslední překážka, již zmíněný vodní příkop
naplněný vodou, čeká účastníky těsně
před cílem opět na atletickém stadionu.
Díky slunci a příjemným dvaceti stupňům
je potápění pro závodníky spíše vítaným
osvěžením. V závěrečné rovince je čekají
ovace přihlížejících diváků i ostatních soutěžících. Ti si na zelené fotbalové trávě
dopřávají zaslouženého odpočinku. A jak
už to v BootCamp Teamu chodí, slavit se
bude společně v A-styl centru. Vždyť dnes
tu zvítězili všichni.

křidélka připevněná na záda.
Maminky a děti první
Než odstartovali první běžci hlavního
závodu, připravili pořadatelé z BootCamp
Teamu Jan Honzík a Denisa Péryová exhibiční ukázku cvičení maminek s kočárky
BabyFitness a závod pro děti plný překážek a dovednostních soutěží na atletickém stadionu. „BabyFitness je cvičení pro
maminky i tatínky, kteří si chtějí zasportovat, ale nemají právě dostupné hlídání.
Pravidelně cvičíme s kočárky a větší děti se
mohou aktivně zapojit,“ vysvětluje Péryová
a dodává: „Chceme tak budovat pozitivní
vztah ke sportu už od útlého věku. A s tím
souvisí i nápad na dětskou verzi překážkového běhu.“
Zatímco rodiče s kočárky cvičili a odběhli
kolečko na atletickém stadionu, malí zá-

vodníci od pěti do jedenácti let nastoupili
do svého závodu s plným nasazením. Na
běžeckém okruhu pro ně bylo připraveno
deset překážek a soutěží od házení tenisákem na cíl, přes skákání v pytlích až po
prolézání tunelem. Na každého závodníka
čekala v cíli medaile a gratulace z rukou
pořadatelů. Všichni se také dočkali mohutného povzbuzování od přihlížejících rodičů,
z nichž se někteří již chystali na hlavní závod.
Andělé na start!
Trať závodu BootCamp Cross je pro běžce
překvapením. „Ačkoli všechny překážky
vycházejí z prvků našich tréninků BootCampu, podobu jednotlivých překážek
jsme do poslední chvíle tajili. Největší
‚ohlas‘ tak vyvolalo zjištění, že poslední
překážku musejí závodníci podplavat pod
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na návštěvě v mozku
Home Credit Areny
Řídící centrum

Bílí Tygři střílí gól a domácí aréna vybuchuje v jednom obrovském návalu euforie. Světelné
efekty a populární písnička radostnou atmosféru v hale stupňují. Na obrazovkách nad
ledem sledujeme opakovaný záznam gólové situace a moderátor vyhlašuje střelce branky.
Ačkoli pracovníci v režii zůstávají neviditelní, výsledek jejich práce vidí a slyší všichni v aréně.
„Jsme takovým mozkem haly. Sbíhají se k nám všechny vstupy z kamer a mikrofonů a my řídíme
veškeré výstupy od zvuku, přes světla až po multimediální zařízení,“ říká Martin Wildner,
hlavní zvukař liberecké haly.

Sci-fi na vlastní oči
Místnost v nejvyšším, čtvrtém patře
Home Credit Areny je doslova nabitá
technikou a díky velkým oknům směřujícím do haly si náhodný návštěvník může
připadat jako na můstku kosmické lodi.
Do mírného šera září osvětlení ovládacích pultů a několik obrazovek, na nichž
běží záběry z jednotlivých kamer umístěných v hale. „Standardně máme k dispozici čtyři kamery a v případě potřeby
můžeme připravit opakovaný záběr osm
vteřin nazpět. Během několika sekund
musíme najít nejlepší záběr a připravit ho
do vysílání v hale,“ přibližuje dění během

zápasu grafik Bílých Tygrů Pavel Soukup
a doplňuje: „Ne vždy se to ovšem podaří,
osobní souboje se často dohrávají mimo
záběry kamer.“
„Při hokeji je tu pěkný frmol. Jen na obsluhu
režie samotné je nás osm,“ počítá Wildner.
A na těchto ‚osmi statečných‘ závisí zdárný
průběh přenosu každého zápasu. Na starosti mají veškerou audio-vizuální techniku
v Home Credit Areně od světelných efektů
a osvětlení samotného, přes moderátorské
vstupy, hudební složku, informační hlášení
až po obří LED televizory nad ledovou
plochou a obrazovky na ochozu haly.

Než přijdou diváci
Každý zápas začíná pro Martina Wildnera
a jeho kolegy o čtyři hodiny dříve: „Před
akcí zkontrolujeme veškerou techniku
v hale. Reproduktory, obrazovky, mikrofony, kabely – všechno musí bez problémů
fungovat. Například všechny veřejné prostory v aréně jsou ozvučeny kvůli případnému vyhlášení poplachu. Navíc všechny
extraligové zápasy jedeme v režimu TV
přenosu – buď klasického, nebo online.“
Později přicházejí kameramani, moderátoři i novináři, kterým štáb režie zajišťuje
technickou podporu jako připojení do

Režijní pracoviště v řídícím centru zařizuje veškeré
ovládání audio-vizuální techniky v aréně. Během
hokejových utkání ho obsluhuje osm lidí. Je také pracovištěm grafiků a zvukařů Home Credit Areny. Řídící
centrum je vybaveno osmi náhledovými monitory,
dvěma multifunkčními dotykovými obrazovkami,
mixážními audiopulty a videomixážním pultem pro
vnitřní televizní okruh v hale.

vnitřního televizního okruhu nebo napojení na ruchové mikrofony v hledišti.
Společně s tzv. vedoucím utkání ještě celý
tým probere scénář zápasu. „Po minutách
máme rozepsané dění před a po zápase
i během přestávek.
Zároveň musíme flexibilně reagovat na
průběh zápasu. Primárně sledujeme
hru na ledě kvůli přerušení či opakovaným záběrům, ale někdy je potřeba
přenášet i dění z ochozů. Do toho dále
vstupují reklamní spoty sponzorů vysílané během přerušení,“ nastiňuje práci
v režii Soukup.

GÓL! Pohled druhý
A jak vypadá gólová situace domácího
týmu při pohledu do režie? „Prakticky
nepřetržitě všichni sledujeme hru, takže
se několikrát za zápas ozve ‚příprava na
gól‘. V tu chvíli si už značíme čas pro
opakovaný záběr. Pokud branka opravdu
padne, každý začne plnit svou roli dle
dohodnutého scénáře. Osvětlovač v hale
zhasne a nasadí efektová světla. Na světelný pás a TV obrazovky pouštíme oslavnou animaci, ke které DJ připojí vybranou
písničku. Mezitím připravíme k vysílání
opakovaný záběr, který moderátor doplní
komentářem. Na závěr nesmí chybět vy-

hlášení střelce branky – na obrazovky
připravíme hráčův profil a moderátor
vyvolává jeho jméno společně s diváky,“
líčí grafik libereckého klubu.
„Kromě dění na ledě sledujeme i diváky
v ochozech. Připraveným dalekohledem
hledáme zajímavě vystrojené fanoušky,
zamilované páry pro polibek v srdíčku
i maskoty a roztleskávačky v akci. Na ně
pak zamíříme kameru umístěnou pod
obřími obrazovkami nad ledem,“ vysvětluje Soukup a všem fanouškům radí:
„Jakmile se uvidíte na obrazovce, mávejte
směrem ke středu kluziště.“
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Wildner svého kolegu dále doplňuje: „Během
utkání zajišťujeme také prostředky pro komunikaci rozhodčích, technického asistenta pro
videorozhodčí, nebo videozáznam celého
utkání. Ten ihned po zápase zpracujeme
a nahráváme na server pro potřeby Bílých
Tygrů i soupeřů.“ A přidává jednu technickou zajímavost: „Během zápasu osvětluje
kluziště a sektory na dvaapadesát sodíko-

dodává: „Že jsem jediná holka v režii, tu už
nikdo neřeší. Přeci jen tu jsem od zahájení
provozu arény; poprvé jsem se do režie podívala s helmou na hlavě ještě během stavby.“
Ale své výjimečnosti si je přeci jen vědoma:
„Měli jsme možnost setkat se s týmy režií
z jiných hal v Česku a všude jsem potkávala
jen samé chlapy. Ty jsem jako holka asi trochu
překvapila,“ směje se.

v liberecké hale sehrál několik ‚domácích‘
utkání evropských soutěží: „Naprostí profesionálové a navíc přátelští. Zápasy jsme
si vyloženě užili.“
Další náročnou akcí, kterou si tým režie
prošel v minulém roce, byla výměna TV
kostky nad ledovou plochou. Původní
kostku, která sloužila od postavení haly

[ Kromě dění na ledě sledujeme i diváky v ochozech a hledáme zajímavě vystrojené fanoušky ... ]
vých výbojek, kterým trvá přibližně čtvrt
hodiny, než se naplno rozzáří. Nemůžeme
je tedy jen tak vypnout. Proto jsou všechna
světla opatřená centrálně ovládanými žaluziemi, které v případě potřeby lampu
zakryjí. Kvůli přehřívání je můžeme držet
zavřené pouze chvíli, maximálně dvacet
minut. Jakmile teplota dosáhne kritického
bodu, tepelná pojistka světlo vypne.“
Sama mezi vlky
Ve změti mužských hlasů nečekaně zazní
i jeden ženský. Grafička Bílých Tygrů Petra
Volková se stará především o světelný pás
o délce 256 metrů, který obtáčí hlediště.
„Díky použité LED technologii jsme na pásu
schopni zobrazovat prakticky veškeré grafické formáty – nejen textová sdělení, ale
i loga či animace. Při přípravě podkladů
pro multimediální pás musíme brát v potaz
především netradiční poměr stran. Jsme
omezeni výškou pásu dvaasedmdesát centimetrů, takže například některá loga musíme
vyskládat ve více kusech vedle sebe, aby
logo zůstalo čitelné,“ vysvětluje jediná slečna
v jinak pánském kolektivu a ke svému ‚údělu‘

Hokej, basketbal i koncert
Za deset let hostila liberecká multifunkční
aréna nejrůznější akce. „Z našeho pohledu
je nejjednodušší akcí koncert,“ vysvětluje
grafik Home Credit Areny Dominik Knap
a pokračuje: „S každou produkcí k nám
přijíždí i početný tým zvukařů, osvětlovačů
a dalších pracovníků, kteří si prakticky vše
řídí sami. My při těchto akcích zajišťujeme
technické zázemí a ovládáme halová světla
– ztlumení či zhasnutí během koncertu,
rozsvícení na přestávku.“
„Nejtěžší akce, které máme za sebou, jsou
závody ve freestyle motocrossu a zápas
Bílých Tygrů proti Boston Bruins. Během
nich bylo nutné sladit několik produkčních
týmů; každý samozřejmě s odlišnými představami. Náročný je i každoroční veletrh
EDUCA MYJOB LIBEREC s různorodým
třídenním programem, během něhož se
střídají živá vystoupení na pódiu, vstupy
moderátora či prezentace vystavovatelů,“ vzpomíná Wildner. A naopak chválí
spolupráci při zápasech polského basketbalového klubu Turów Zgorzelec, který

v roce 2005, nahradily čtyři velkoplošné
LED obrazovky s full HD rozlišením. Nové
TV obrazovky přinesly větší divácký komfort
a opět přiblížily libereckou multifunkční
halu světové špičce. „Společně s novými
obrazovkami nad ledem došlo k výměně
celého ovládacího systému, který je nyní
plně digitální. Díky novým obrazovkám jsme
navíc ušetřili v režii trochu místa,“ říká Knap.
‚Mozek‘ nespí
Mimo akce a hokejové zápasy je v režii sice
klid, ale ne úplně mrtvo. Grafici zde připravují obrazové materiály všech možných
formátů od letáčků, přes webové bannery
až po billboardy. „Také zpracováváme spoty
od partnerů, animace či zvukové klipy na
příští zápasy,“ přibližuje další náplň práce
Soukup a k tomu dodává: „Nejvíce práce
s přípravou je logicky před novou sezónou.
Z této přípravy pak těžíme po zbytek roku.“
Společně s fanoušky libereckého klubu
přejeme celému týmu režie, aby v nové
sezóně co nejvíce využili přípravu na
domácí góly.

ČESKÁ REPUBLIKA

VS

JIŽNÍ KOREA

26. - 27. 6. 2015, Home Credit Arena Liberec
#svetovaliga

www.svetovaliga.cz

#volejbal

CeskyVolejbalovySvaz
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příštích číslech
Představíme Sportovní klub stolního tenisu Liberec
sdružující hráče všech věkových kategorií
Jak začít s badmintonem? Rady a tipy
Blíží se jubilejní 10. ročník největšího regionálního
veletrhu Sport Live 2015
Opět nahlédneme do zákulisí provozu areálu
…a mnoho dalšího

inzerce
dulezite udaje
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@homecreditarena.cz
Web: www.sportparkliberec.cz
GPS: 50° 45' 10.67" N 15° 2' 49.82" E

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@homecreditarena.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

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

