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SPORT LIVE
Třináctým ročníkem veletrhu Sport Live 

2018 odstartovala v sobotu 8. září nová 

sezóna ve Sport Parku Liberec. Spor-

tovní svátek si nenechalo ujít více než 

9 000 návštěvníků, kterým se představi-

lo na 75 vystavovatelů. Během veletrhu 

jsme ve spolupráci s OC Forum podpořili 

paralympijský sen stolního tenisty Jiřího 

Suchánka částkou 19 000 Kč. 

HOKEJOVÉ KEMPY 
Home Credit Arena hostila letní sou-

středění dvou špičkových zahraničních 

hokejových týmů. Pekingský HC Kun-

lun hrající KHL i ruský Metallurg Novo-

kuzněck strávily v Liberci po dvou týd-

nech a kromě ledových ploch využily i 

široké nabídky venkovních sportovišť 

v areálu. Společně se svými spoluhráči 

se alespoň na chvíli vrátil i obránce čín-

ského klubu a bývalý hráč Bílých Tygrů 

Ondřej Vitásek.

ACTIVEPASS 
Máte ActivePass? Využijte výhodné spor-

tování třeba pro badminton, ricochet stol-

ní tenis a další sportoviště ve Sport Parku 

Liberec. Navíc novinkou zimní sezony je 

uplatnění karet Multisport a ActivePass na 

veřejné bruslení ve Svijanské aréně.

EDUCA MYJOB LIBEREC 2018 
letos překonala rekord v návštěvnosti. 

Veletrh vzdělávání a práce přilákal ve 

dnech 11.–13. 10. 2018 více jak 18 000 

návštěvníků. Educa letos přinesla i řadu 

novinek – například Testovací centrum 

od Vysokeskoly.cz, nové uspořádání vý-

stavní expozice a nový web.

NOVÝ ODBAVOVACÍ SYSTÉM
Od konce října se testuje v Home Cre-

dit Areně v rámci hokejových zápasů a 

kulturních akcí nový odbavovací systém 

včetně softwaru, a to ve spolupráci se 

společnostmi Ticketmaster a Simply X. 

V rámci testování budou na hlavním 

vchodu 4 instalovány elektronické tur-

nikety a pořadatelská služba bude na 

ostatních vchodech vybavena novými 

ručními čtečkami.
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VÁNOCE V ARÉNĚ

FEST REVIVAL 2018

BRUSLENÍ NA ŠTĚDRÝ DEN

MÝDLOVÝ PRINC

LORD OF THE DANCE DANGEROUS GAMES

Již tradičně pořádá liberecká Home Credit Arena předvánoční 

akci pro děti z mateřských škol, prvního stupně základních škol  

a dětských domovů. 

Jedinečná akce v rámci celého Libereckého kraje. Přivážíme 

vám ty nejlepší revivaly pod Ještěd. 

Přijďte si s celou rodinou během odpoledne zabruslit, pouze na 

Štědrý den pro vás připravíme led přímo v Home Credit Areně. Vstup 

bude pro všechny zdarma.

Oblíbení herci a zpěváci v muzikálovém příběhu s největšími hity 

Václava Neckáře, který osloví publikum napříč generacemi. 

Famózní a nedostižní Lord Of The Dance se již po dvanácté  

vracejí do České republiky, aby opět uchvátili i zdejší publikum.

AKTUÁLNÍ

PROGRAM AKCÍ

WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ

Vstupenky v síti ticketpro

Volejte zdarma 800 800 007



AREÁL

SPORT PARK LIBEREC
6 konferenčních místností, kapacita až 50 osob

HOME CREDIT ARENA 
jen pro vás – až pro 6 000 osob 

ČESKÁ SPOŘITELNA KLUB
kapacita až 250 osob 

VIP SÁL 
kapacita až 200 osob

Natalie Rutová

732 558 093, 488 048 136

rutova@homecreditarena.cz

WWW.KONGRESPARKLIBEREC.CZ

SKYBOX 

TEAMBUILDING

FIREMNÍ AKCE

CATERING
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RUŠNÉ LÉTO
NA ATLETICKÉM
STADIONU SPORT PARKU

Během srpna se na atletickém stadionu v areálu Sport Parku konaly 

hned dvě velké akce – Kryštof Kemp a Mistrovství ČR v hasičském 

sportu. Prostor, a hlavně travnatá plocha, obstály v tomto zátěžo-

vém testu i při několika tisících návštěvníků na výbornou. Takže od 

teď můžete očekávat daleko více akcí pod širým nebem, protože už 

víme, že je atletický stadion opravdu multifunkční.

HASIČKY Z LIBERECKÉHO KRAJE JSOU MISTRYNĚMI

Konec srpna byl ve Sport Parku ve znamení 

Mistrovství ČR v hasičském sportu. Konalo se 

poslední srpnový víkend 24. – 26. 8. a dob-

rovolní i profesionální hasiči a hasičky u nás 

poměřili své síly hned v několika disciplínách, 

soutěžilo se jak na trávě, tak na tartanu. Ale 

dokonce i v Home Credit Areně, kde byla 

postavená cvičná hasičská věž v rámci jedné 

z kategorií. Na mistrovství zabodoval i Libe-

recký kraj – mistryněmi republiky v požárním 

sportu pro rok 2018 se staly ženy z SDH Po-

niklá. Mezi družstvy mužů si titul Mistra od-

vezl SDH Mistřín a celkovým vítězem bylo 

družstvo HZS Plzeňského kraje. 

Soutěžilo se ve výstupu na cvičnou věž, 

běhu na 100 metrů s překážkami, ve štafetě 

4krát 100 metrů a v požárním útoku v muž-

ské i ženské kategorii. 

KRYŠTOF KEMP 

ANEB DVA DNY 

HRADNÍ ZÁBAVY

Kryštof Kemp je známá šňůra koncertů ješ-

tě známější kapely Kryštof. Koná se jednou 

za dva roky vždy v létě a díky tomu mohou 

diváci slyšet písně v jiném akustickém po-

jetí – kapela totiž zpívá a hraje pod širým 

nebem. A pro svůj koncert s krásným da-

tem 18. 8. 2018 si vybrali právě Liberec a 

náš Sport Park Liberec, navíc Kryštof Kemp 

se pod Ještědem konal historicky poprvé.

Všechno začalo už v pátek, kdy se sice 

nezpívalo, ale o bohatý doprovodný pro-

gram nebyla nouze – zábava byla při-

chystaná pro celou rodinu. Tím se mimo 

jiné Kryštof Kemp odlišuje oproti ostatním 

festivalům, může na něj přijít klidně i ně-

kolik generací z jedné rodiny a nikdo se 

nebude nudit. Navíc zábavu mají na sta-

rosti jednotliví členové kapely, letos se 

vše odehrávalo v historickém stylu.

Během pátku už stanové městečko praska-

lo ve švech a proběhla velká autogramiáda 

celé kapely, že o kapelu byl zájem dokazuje 

i 3hodinová fronta na podpisy. Večer patřil 

zábavě právě v městečku, kde spali i samot-

ní členové kapely.

Zřejmě si pamatujete ta letní vedra, v sobo-

tu 18. srpna tomu nebylo jinak, kapele ani 

návštěvníkům to ale nevadilo a společně 

se prozpívali a protančili až do slunného (a 

horkého) večera. Frontman kapely Richard 

Krajčo byl k nezastavení, pokud zrovna ne-

zpíval, neustále se smál, bavil, povídal s lidmi 

a rozdával podpisy.

Na další kemp se můžete těšit v roce 2020, 

my pevně doufáme, že náš stadion bude 

opět jedním z pořádajících míst.

„Jsme velice potěšeni, že si areál Sport Par-

ku Liberec pro svoji novou zastávku vybrala 

skupina Kryštof v čele s Richardem Krajčem 

pro svůj Kryštof Kemp. Navíc jsme si ověřili, 

že zázemí sportovního areálu může nabíd-

nout hudebním skupinám s netradičním 

pojetím svých akcí nový koncertní rozměr, 

jak pro samotnou skupinu, tak i pro divá-

ky. Oproti jiným zastávkám Kryštof Kem-

pu nabízí náš areál perfektní produkční a 

technické zázemí, pohodlnou dostupnost 

areálu, doprovodné služby během akcí na 

vysoké úrovni, a tím pádem pro všechny 

maximální zážitek. Velice si vážíme toho, 

že si kapela i fanoušci zázemí našeho 

sportovního areálu užila a Sport Park Li-

berec zařadila do své tour Kryštof Kempů 

připravované za 2 roky,” říká Petr Hrubeš, 

produkční a obchodní manažer.
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Olympijská tematika nově provázela letoš-

ní sportovní tábory pro děti. Díky novému 

konceptu, který jsme připravili společně 

s projektem Česko sportuje.

MÁTE DOMA BUDOUCÍ 
SPORTOVNÍ HVĚZDU?
Vyzkoušeli jsme na našich 38 sporto-

vištích tolik sportů, kolik nám naše svaly 

dovolily. Individuální, kolektivní, venkovní 

i halové, tradiční i netradiční – všechny 

společně s trenéry z jednotlivých klubů. 

Navíc si děti mohly porovnat své časy se 

sportovci, a to díky zapojení se do pro-

jektu Česko sportuje, ten rozšiřuje pově-

domí o sportu pro mládež ve spolupráci 

s Českým olympijským výborem. Proběh-

lo speciální testování v podobě Sazka 

olympijského víceboje, cílem nebylo být 

nejlepší, ale hlavně zjistit předpoklady 

malých sportovců. Všichni účastníci si tak 

odnesli diplom, který jim prozradil, na kte-

rý sport mají předpoklad.

POMÁHAL I SPORT PARK 
MEDICAL
Během celého týdne na děti dohlížel tým 

ze Sport Park Medical. Tím se děti nau-

čily správnému protahování a držení těla 

od fyzioterapeutek. A dozvěděly se také 

o ideálním pitném režimu při sportu nebo 

třeba vyváženém sportovním jídelníčku 

od nutriční specialistky.

MEDAILE OD MEDAILISTŮ 
Na každém turnusu nechyběl ani závě-

rečný medailový ceremoniál. S tím roz-

dílem, že odměněni byli všichni – konec-

konců naším cílem je hlavně motivovat 

děti ke sportu, ne hodnotit jen ty nejlepší. 

Všichni účastníci si tedy odnesli medaile 

ale ne jen tak ledajaké, dostali je přímo 

od olympijských sportovců. Děti se tak 

setkaly s Veronikou Vítkovou, Vojtěchem 

Loudínem, Ilonou Burgrovou nebo Nikol 

Kučerovou. Podpora nechyběla ani od 

hokejistů A týmů Bílých Tygrů Liberec, 

kteří mladé sportovce provedli zázemím 

hokejové kabiny. 

JAK TO BUDE V LÉTĚ 2019?
Přihlášky na další rok spustíme na jaře 

2019. Už teď víme, že příměstský tábor se 

ponese v podobném duchu, dětem, rodi-

čům i trenérům se nový koncept velmi 

líbil. „Jsme rádi, že jsme mohli dětem 

ukázat tak široké spektrum sportů, 

bylo vidět, že je to skutečně bavilo. 

Navíc si tak lépe uvědomily, kterému 

sportu by se chtěly do budoucna vě-

novat,“ říká marketingový ředitel Sport 

Parku Liberec Martin Trita. 

JAKÉ BYLY PRÁZDNINY 
VE SPORT PARKU LIBEREC? 
PŘECE HRAVÉ 
A PLNÉ SPORTU!
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SPORT PARK 
MEDICAL 
ZKRACUJE 
VAŠI CESTU 
K UZDRAVENÍ 

Sport Park Medical funguje u nás v Home 

Credit Areně už druhým rokem. Jedná se 

o profesionální centrum fyzioterapie, kde 

ovšem působí i špičkoví lékaři z oborů 

neurologie a sportovní medicíny. Mohou 

se sem vydat sportovci i nesportovci, kte-

ré trápí bolest, úraz nebo chtějí jen řádně 

regenerovat.

Na naše otázky odpovídal MUDr. Roman 

Mizera ze Sport Park Medical, který je záro-

veň i lékařem A-týmu Bílých Tygrů. Vyzpo-

vídali jsme ho pro vás nejen ohledně novi-

nek v Medicalu na rok 2018 a 2019.

MEDICAL NEDÁVNO OSLAVIL DVOULE-

TÉ VÝROČÍ. JAK SE ZA TU DOBU ZMĚ-

NIL JEHO KONCEPT?

Naše služby se díky částečným perso-

nálním obměnám rozšířily. Na původní 

myšlence, tedy poskytování komplexní 

péče pacientům s obtížemi pohybového 

aparátu, se nic nezměnilo. Za dva roky 

fungování kliniky se nám velmi osvědčil 

koncept dynamické neuromuskulární sta-

bilizace, který při cvičení využívají naše fy-

zioterapeutky. Výsledky, kterých dosahují 

s pacienty využitím metod vyvinutých pro-

fesorem Pavlem Kolářem, mě nepřestávají 

překvapovat.

CO ZA NOVINKY MŮŽEME VE TŘETÍM 

ROCE FUNGOVÁNÍ VE SPORT PARK 

MEDICAL ČEKAT?

Rozšířili jsme náš lékařský tým o vynikající-

ho odborníka na sportovní traumatologii a 

artroskopické rekonstrukce kloubů MUDr. 

Jana Žmolíka. V horizontu několika málo 

měsíců čekáme ještě přírůstek v podobě 

neurologa. Nyní jsme schopni našim pa-

cientům poskytnout odborné vyšetření v 

oborech ortopedie a neurochirurgie, na-

plánovat jim operační i konzervativní léč-

bu (např. aplikaci kloubní výživy přímo do 

kloubu) a dále zajistit navazující fyzioterapii 

– přímé propojení lékaře a fyzioterapeutek 

je jednou z hlavních předností našeho cen-

tra. Samozřejmostí je udržení stávajících 

služeb nutriční terapeutky Nikoly Kochové, 

která spolupracuje i s A týmem Bílých tygrů. 

Přímé propojení lékařů 

a fyzioterapeutů je jedna 

z hlavních předností 

našeho centra.

MOHOU K VÁM PŘIJÍT I LIDÉ, KTEŘÍ 

AKTIVNĚ NESPORTUJÍ NEBO SPORTU-

JÍ JEN AMATÉRSKY?

Rozhodně ano. Vrcholoví sportovci tvoří 

jen malou část našich pacientů. Aktivní 

cvičení s fyzioterapeutkou nebo regene-

rační masáž vedená zkušenou masérkou 

pomůže lidem se sedavým zaměstnáním, 

po úraze i aktivním seniorům, kteří mají 

degenerativní onemocnění pohybového 

aparátu.

MUDR. ROMAN MIZERA, PH.D.
GARANT PRACOVIŠTĚ, ORTOPEDIE

• absolvent 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

• postgraduální vzdělání v oboru experimentální chirurgie

• lékař na oddělení ortopedie Traumatologicko-ortopedického centra 

  Krajské nemocnice Liberec

• pravidelně přednáší a publikuje v odborných časopisech v Čechách i v zahraničí

• klubový lékař hokejového týmu Bílí tygři Liberec
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POKUD MI LÉKAŘI VE SPORT PARK 

MEDICAL DOPORUČÍ SPECIÁLNÍ VY-

ŠETŘENÍ NEBO DOKONCE OPERACI, 

POMŮŽETE MI S OBJEDNÁNÍM?

Ano, ve spolupráci s Protonovým centrem 

Praha jsme schopni v případě potřeby 

zajistit vyšetření magnetickou rezonancí 

do 2 týdnů, artroskopické rekonstrukce 

kloubů provádějí naši lékaři mezi 2 a 4 

týdny od indikace. V kombinaci s velmi 

krátkými objednacími dobami do naší 

ambulance a na následnou rehabilitační 

péči je návrat do normálního života a ke 

sportovním aktivitám pacienta mnohem 

rychlejší. Navíc celým procesem pacien-

ta provede naše slečna recepční, takže 

mu odpadnou nepříjemné organizační 

starosti.

SPOLUPRACUJETE I S MLADÝMI TÝMY 

BÍLÝCH TYGRŮ (TJ BÍLÍ TYGŘI). CO 

BYSTE PORADIL RODIČŮM DĚTÍ S JED-

NOSTRANNOU ZÁTĚŽÍ ZE SPORTU?

Vždycky, když se bavím s rodiči dětí, kte-

ré vrcholově sportují, slyším nářky, že se 

děti málo protahují. Ale tak jako se vět-

šina dětí dobrovolně neučí a studiem je 

provází učitel, stejně tak se děti samy 

nebudou protahovat a potřebují někoho, 

kdo je odborně provede strečinkem, re-

generačními technikami a například i ak-

tivací svalových skupin, které neposilují 

u sportování. Ideální osobou je fyziotera-

peut, který komplexně posoudí stav po-

hybového aparátu dítěte a postupně ho 

zaučí do každodenního cvičení. Příjem-

ným bonusem a vedlejším efektem tako-

vé péče je i zlepšení sportovních výkonů, 

což ocení i malí pacienti – sportovci. Dále 

bych doporučil najít dítěti kompenzační 

sport, který není jednostranný a bude sy-

metricky rozvíjet motorické dovednosti.

JAKÝ JE PODLE VÁS AKTUÁLNĚ NEJ-

VĚTŠÍ PROBLÉM POHYBOVÉHO APA-

RÁTU U LIDÍ?

Asi to bude znít jako klišé, ale je to nedo-

statek času. Dnešní doba je velmi rych-

lá, zaměřená na podávání výkonů jak v 

zaměstnání, tak i ve sportu. Když dneska 

někdo běhá, tak proto aby zaběhl mara-

ton pod 3,5 hodiny. Práce i sportování je 

pro tělo zátěž, po ní by měl následovat 

aktivní odpočinek. Pohybový aparát vy-

žaduje určitou péči a čím je starší, tím 

větší nároky má. Každý člověk by si měl 

najít chvíli pro svoje tělo. Ideální forma 

je posilování hlubokého stabilizačního 

systému těla, protažení svalů, centrace 

kloubů za pomoci fyzioterapeuta.

DÁ SE FYZIOTERAPIE VYUŽÍT I JAKO 

PREVENCE ZRANĚNÍ NEBO TŘEBA KE 

ZLEPŠENÍ SPORTOVNÍHO VÝKONU? 

RESPEKTIVE, MŮŽU DO SPORT PARK 

MEDICAL PŘIJÍT I KDYŽ MĚ ZROVNA 

NETRÁPÍ KONKRÉTNÍ ZRANĚNÍ?

Preventivně cvičící pacient je sen každé-

ho fyzioterapeuta. Fyzioterapii samotné 

předchází vždy důkladné vyšetření pohy-

bového aparátu, při kterém fyzioterapeut 

zjistí „slabá místa“ a na ně se při pre-

ventivním cvičení zaměří. Žádný člověk 

nemá 100% fungující svaly v absolutní 

rovnováze. Dobrý fyzioterapeut dokáže 

aktivovat svaly hlubokého stabilizačního 

systému, odstranit dysbalance svalových 

skupin, zapojit do pohybových vzorců i 

svaly dosud nevyužívané, přetíženým 

svalům odlehčit a tak dále. Po absolvo-

vání fyzioterapie dochází ke zlepšení 

výkonnosti, ale hlavně pacient sportuje 

zdravě, pohybový aparát se pak méně 

opotřebovává.

MUDR. PAVEL BUCHVALD, PH.D.
NEUROCHIRURGIE

• absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

• státní doktorská zkouška v oboru biomechaniky páteře 

   na Technické univerzitě v Liberci

• absolvent mnoha odborných stáží v USA i v Evropě

• zástupce přednosty Neurocentra Krajské nemocnice Liberec

• externí vyučující na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně

• klubový lékař fotbalového týmu FC Slovan Liberec

• publikace v impaktovaných domácích i zahraničních časopisech a monografi ích

• odborné zaměření: neurochirurgie, páteřní chirurgie, úrazová chirurgie, 

   sportovní medicína

MUDR. JAN ŽMOLÍK
ORTOPEDIE

• absolvent 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

• lékař na oddělení ortopedie Traumatologicko-ortopedického centra KN Liberec

• odborné zaměření: ortopedie, traumatologie, sportovní medicína

• specializace na artroskopické operační techniky 

• absolvent zahraničních i tuzemských stáží se zaměřením 

   na rekonstrukční artroskopie ramene a kolene 

SPORT PARK
MEDICAL
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Kde je zábava, tam se vždy rádi  
vracíme. A na to sázíme i v OC  
Forum, kde jsou pro vás připraveny  
zajímavé nabídky pro zábavu i relax.  
 
Pokud jste fanoušci filmových premiér, 
CINEMA CITY vám nabídne novinky

ve svých 5 kinosálech. Jestli si libujete  
v adrenalinových zážitcích, pak vás  
jistě uspokojí MOTOKÁRY LIBEREC  
s nejdelší krytou dráhou na severu Čech.  
A kdybyste se rozhodli relaxovat, jistě  
vás potěší nabídka SAUNIA, největšího 
saunového komplexu v Liberci.

v srdci LiberceZábava a relaxace 

Pro děravou 
hlavu, která 
zapomněla  
helmu



FT ZLEJ SEN LIBEREC: 
„VRHLI JSME SE DO TOHO 

PO HLAVĚ.“

FT ZLEJ SEN LIBEREC
ÚČASTNÍK VARTA LIGY 2018/2019

Od září 2018 je můžeme vídat v nejvyšší 

futsalové soutěži VARTA futsal liga. Což 

se Liberci povedlo po dlouhých 7 letech. 

I přesto, že jde o amatérský sport, jejich 

přístup je naprosto profesionální, navíc 

poháněný obrovským zápalem pro hru.

Jaké má FT Zlej Sen ambice ohledně své 

první sezóny v nejvyšší lize a má futsal 

něco společného s fotbalem? To vše nám 

prozradil předseda klubu Pavel Bína, který 

klub také v roce 2013 spoluzaložil. 

V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI JSTE OD SEZONY 

2018/19, JAKÉ BYLY VAŠE PRVNÍ POCITY, 

KDYŽ JSTE SE TAM PROBOJOVALI?

Smíšené. Zkušenosti jsme proti týmům 

z vyšší soutěže měli například z poháru či 

přáteláků, tudíž jsme se do toho vrhli po 

hlavě. Museli jsme řešit jak hráčský kádr, 

tak ekonomiku či tréninkový proces. Vše 

se povedlo, a tak jsme aktuálně mezi eli-

tou národa, řekl bych, zaslouženě.

JAKÉ JSOU VAŠE AMBICE 

NA TUTO SEZONU?

Jsme realisté. Cílem je záchrana v sou-

těži. Snem poté play-off . Uvidíme, jak se 

nám bude dařit v průběhu sezony a jak 

bude našim hráčům držet zdraví, to je 

nejdůležitější aspekt.

VĚTŠINA Z VÁS TRÉNUJE A HRAJE VE 

SVÉM VOLNÉM ČASE, TO JE DŮKAZ, 

ŽE VÁS TO NESKUTEČNĚ BAVÍ. 

JE TO PODLE VÁS NA SPORTU ZNÁT, 

POKUD HO DĚLAJÍ NADŠENÍ AMATÉ-

ŘI? V ČEM SE TO PROJEVUJE?

Vidět to bylo třeba v rámci prvního kola, 

kde jsme narazili na profíky ze Sparty. 

Tam je poté znát, když trénujete každý 

den oproti dvoum tréninkům týdně. Ale 

zrovna Sparta pro nás není reálný cíl a 

měřítko. V lize je vícero srovnatelných 

soupeřů jako jsme my a tam se bude lá-

mat chleba. V našem týmu hrají pouze 

tuzemští (liberečtí) hráči, kteří to dělají 

z lásky ke sportu. Ve srovnatelných zá-

pasech srdíčko rozhoduje my ho máme 

velké (úsměv).

LIŠÍ SE OD SEBE ZÁSADNĚ FUTSAL 

A FOTBAL?

Fotbal a futsal jsou dva naprosto odliš-

né sporty. Oba se hrají nohama. To je 

asi to jediné, co mají společného. Roz-

hodně neznamená měřítko: výborný 

fotbalista = výborný futsalista. Mnohdy 

to je úplně naopak.

JAK PROBÍHÁ FUTSALOVÁ PŘÍPRAVA 

NA SEZONU?

Stejně, jako u všech sportů. Hráči nabí-

rají kondici buď individuálně, nebo na 

fotbalových hřištích, jelikož většina z nás 

hraje k futsalu také fotbal. Asi 2 měsíce 

si zvykáme na halu a děláme taktické zá-

ležitosti. Odehrajeme vždy 2–3 přátelská 

utkání a poté se vrhneme do sezóny, kte-

rá začíná zhruba v září nebo říjnu a končí 

v březnu nebo dubnu dalšího roku.

FUTSAL JE TYPICKY HALOVÝ SPORT, 

DÁ SE ALE HRÁT I VENKU?

Nedá. Venku se dá hrát malá kopaná, což 

je opět o jiných pravidlech a od futsalu se 

zásadně liší.

JAK VYPADÁ KLASICKÝ FUTSALOVÝ 

TRÉNINKOVÝ TÝDEN? KDE NAPŘÍ-

KLAD TRÉNUJETE?

Jak jsem se zmiňoval. Jsme amatéři, byť 

máme podmínky nastaveny velice solid-

ně, a to díky našemu generálnímu part-

nerovi klubu. Kondici nabíráme každý 

sám na fotbalových hřištích, kdy k fut-

salu hrajeme paralelně i fotbal. Taktické 

věci děláme 2krát týdně v hale míčových 

sportů ve Sport Parku. Jinde se na futsal 

připravovat nemůžeme. Na hale si napří-

klad pouštíme i videa ze zápasů soupeře, 

abychom se mohli důkladně 

připravit na jeho styl hry.

JAKÉ VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

SE MOHOU V LIBERCI NA FUTSAL 

PŘIHLÁSIT? JE K TOMU POTŘEBA I NĚ-

JAKÁ DŘÍVĚJŠÍ ZKUŠENOST S TÍMTO 

NEBO PODOBNÝM SPORTEM? 

Podhoubí futsalu je vždy ve fotbalových 

mužstvech. V Česku není klub, který by 

si vychovával hráče od útlého věku (na-

příklad od 6 let). My jsme první v historii 

Liberce, kdo se snaží vychovávat mladé 

naděje. Máme kategorie U19 a U17 a 

dívky. Ti všichni hrají celostátní soutěže 

(kromě dívek). Z této mládeže se snažíme 

hráče posléze zapojovat do dospělého 

futsalu. Ale do tohoto věku hráči většinou 

hrají fotbal. 

A JEŠTĚ BY NÁS ZAJÍMAL NÁZEV VA-

ŠEHO TÝMU, JAK VŮBEC VZNIKL? 

Název nebyl naším originálem, jak si 

mnoho lidí v dnešní době myslí, ale byl 

převzatý od týmu, kterého jsme si v mi-

nulosti všimli na jakémsi jičínském turnaji. 

Dvojsmyslné slovní spojení se nám líbilo, 

a tak jsme se pro něj rozhodli.
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A MUŽSTVO
SEZONA 2017/2018

Soutěž: 2. liga západ

Umístění: 1. místo z 12 týmu (postup do VARTA FUTSAL LIGY)

Poháry: 

Superpohár 2. liga – Vítězství 6:13 proti VŠB TU Ostrava

(vítězové 2. ligy Východ)

Individuální ocenění: 

Nejlepší střelec soutěže ALEŠ BENEK (47 branek + 7 asistencí)
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ZA GASTRONOMICKÝM 
ZÁŽITKEM V ARENĚ STOJÍ

CATERING COLOSEUM

CATERING COLOSEUM JE NEDÍLNOU 

SOUČÁSTÍ CELÉ HOME CREDIT ARE-

NY, JAK DLOUHO UŽ V ARENĚ VÁŠ CA-

TERING PŮSOBÍ?

O naše zákazníky a ve většině případů fa-

noušky Bílých Tygrů se staráme už 13 let. 

Mohlo by se zdát, že po takové době už 

člověka nic nepřekvapí, ale opak je prav-

dou. Každý další zápas je pro nás novou 

výzvou, kterou se snažíme zvládnout na 

100 %. A já jsem moc rád, že u takového 

projektu mohu být a posouvat ho o kus 

dál. 

CO VŠE VLASTNĚ POD CATERING CO-

LOSEUM PATŘÍ A JAK SE PODNIKY OD-

LIŠUJÍ?

V Liberci je to Buddy Bar s bowlingem, 

který je oblíbeným místem pro pořádání 

fi remních teambuildingů nebo oslav. Re-

staurace Stadion je zase skvělým místem 

pro sledování domácích zápasů, když 

zrovna nemůžete vidět zápas z tribuny 

– přenosy vysíláme i v Buddy Baru. Do 

třetice je to Catering Coloseum v Home 

Credit Areně, který zajišťuje občerstvení 

pro celou arénu včetně skyboxů.

V České republice pak můžete navští-

vit dalších 13 restaurací Coloseum, ze 

kterých je 5 franchizových. Součástí ně-

kolika restaurací je i obchod s italskými 

potravinami Colonial Coloseum, Pivovar 

Národní v Praze, pekárna v pražském 

Myslbeku a pension v Průhonicích. 

 

PŘIPRAVUJETE I CATERINGOVÉ AKCE 

NA OBJEDNÁVKU? JAKOU NEJZAJÍ-

MAVĚJŠÍ JSTE ZA POSLEDNÍ DOBU 

POŘÁDALI?

Ano, připravujeme. Nabídku se snažíme 

vždy co nejvíce přizpůsobit klientovi, jeho 

přání a potřebám. Každá zakázka je tak 

individuálním projektem šitým na míru. 

Zajímavé jsou určitě tematické cateringy, 

které připravujeme právě pro fanoušky 

Bílých Tygrů a návštěvníky kulturních 

akcí Home Credit Areny. Kromě pravé 

Itálie tak hosté ochutnají speciality napříč 

celým světem. Například výročí 100 let 

vzniku ČSR jsme oslavili staročeskou ku-

chyní, ale velký úspěch u nás mají i sushi 

speciality.

Současným trendem

je jednoduchost. Vítězí 

kvalita nad kvantitou, 

použít jen pár, zato opravdu 

kvalitních surovin.

KROMĚ SKVĚLÉ ITALSKÉ KUCHYNĚ, 

CO VŠE SI U VÁS JEŠTĚ MŮŽEME DÁT?

V Buddy Baru bych hostům určitě dopo-

ručil degustační nabídku rumů, kromě 

toho, že si na kvalitních rumech pochut-

nají, dozví se o nich i zajímavé informace. 

Dámy zas jistě ocení sudové prosecco, 

Catering Coloseum v našem areálu zajišťuje občerstvení pro fanoušky nebo 

návštěvníky, ale i skvělé cateringy pro soukromé akce jako třeba teambuildingy 

nebo vánoční večírky. Manažer cateringu Jiří Jarmara nám dovolil nahlédnout

jim doslova pod pokličku.
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KROMĚ SKVĚLÉ ITALSKÉ KUCHYNĚ, 

CO VŠE SI U VÁS JEŠTĚ MŮŽEME DÁT?

V Buddy Baru bych hostům určitě dopo-

ručil degustační nabídku rumů, kromě 

toho, že si na kvalitních rumech pochut-

nají, dozví se o nich i zajímavé informace. 

Dámy zas jistě ocení sudové prosecco, 

které si sami dovážíme z Itálie. V restau-

raci Stadion si můžete dát nejen italské 

a světové speciality, ale třeba i výbornou 

svíčkovou se šesti v denní nabídce. 

CO ŘÍKÁTE NA NEJNOVĚJŠÍ TREN-

DY VE STRAVOVÁNÍ? NÁSLEDUJETE 

JE NEBO SE RADĚJI DRŽÍTE TOHO 

OSVĚDČENÉHO?

Současným trendem je jednoduchost. 

Vítězí kvalita nad kvantitou, použít jen 

pár, zato opravdu kvalitních surovin. V 

naší nabídce najdete i bezlepkové pro-

dukty, několik druhů pizzy a těstovin. 

Nově si teď naši hosté budou moct dát 

celozrnnou pizzu, která nejen skvěle 

chutná, ale je i zdravější.

V minulosti jsem se intenzivně věnoval 

stravování dětí v předškolním věku, což 

jsme pak skvěle zužitkovali na dětských 

sportovních kempech a příměstských tá-

borech, které se ve Sport Parku Liberec 

konají. A samozřejmě je to pak lehce apli-

kovatelné i na dospělé.

Z JAKÝCH SUROVIN NEJRADĚJI 

VAŘÍTE? 

Většinu surovin si sami dovážíme z Itálie, 

od vybraných dodavatelů. Ale samozřej-

mě ani česká produkce nám není cizí.

I tam pak klademe důraz na kvalitu a pů-

vod surovin. Vždy si pečlivě vybíráme 

jednotlivé dodavatele a osobně ověřuje-

me původ surovin.

CATERING V ČÍSLECH
Kolik toho fanoušci snědí a vypijí 

za jeden zápas?

VIP CATERING 

        
80 kg těstovin

20 kg pizza těsta

20 kg mozzarelly

10 kg parmazánu

OBČERSTVENÍ

        
100 kg klobás

1500 l Kofoly

30 kg popcornu

40 naražených sudů piva

Nenechte si také ujít gastronomický zá-

žitek od Catering Coloseum. Zkuste za-

žít kulturní, nebo hokejovou VIP návště-

vu ve Skyboxu nebo pro vás připravíme 

soukromou fi remní akci na míru. 

Více na www.kongresparkliberec.cz
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NEJLEPŠÍ REVIVAL KAPELY
POPRVÉ V LIBERCI!

Už v prosinci zažije Liberec jako první město v Česku i na Slovensku noc plnou 

těch nejlepších revival kapel na jednom místě.

Hned 5 kapel přijede 15. prosince do Home Credit Areny a vy díky tomu zaži-

jete skvělou show, která rozhodně bude stát za to. Uvidíte a uslyšíte liberecké 

Rammstein Members Club, AC/CZ, Metallicu Beroun, ukrajinskou Nirvanu a Kiss 

Revival z Maďarska.

VÍTEJTE NA FEST REVIVAL
Liberečtí Rammstein Members Club vystupují v Liberci pravidelně už 10 let, letos 

jsme se rozhodli jejich vystoupení ještě vylepšit a přidat k nim další skvělé 

české i zahraniční revival kapely. 

Tak vznikl nápad na jedinečnou show, a zároveň první ročník Fest Revival. 

KDO PŘIJEDE?
Jak jsme slíbili, čeká vás opravdu to nejlepší. Kapely Rammstein Members Club a 

Kiss revival byly vyhlášeny jako nejlepší světové revivaly, a to přímo od originálů 

kapel! Ale ani ostatní revivaly nezůstávají pozadu.

Nirvanu a zesnulého Kurta 

Cobaina asi představovat 

nemusíme. Díky ukrajinským 

interpretům zažijete tribute 

show k nerozeznání od zná-

mé grungeové kapely. Čeká 

vás program plný největ-

ších hitů v čele s dokonalým 

dvojníkem Kurta Cobaina. 

Skupina je nejznámějším 

ukrajinským oceňovaným re-

vivalem.

Metallica z Berouna má v re-

pertoáru ty největší hity pů-

vodní sanfranciské legendy. 

Na scéně jsou více než 11 let, 

sestavu tvoří: David Palivec 

(kytara, zpěv), Vojtěch Hla-

vačka (sólová kytara), Jiří Cu-

pák (basová kytara) a Radek 

Eliška (bicí). Těšit se můžete i 

na pro někoho méně známé 

písně jako třeba No remorse 

nebo Breadfan. Kapela má za 

sebou i několik zahraničních 

angažmá v Německu a Ra-

kousku.

AC/CZ je kritiky uznávaná 

jako nejlepší revival v ČR. 

Ročně odehrají přes 80 kon-

certů a pravidelně se na po-

diu objevují se špičkami čes-

ké hudební scény. Hlavním 

protagonistou je známý kyta-

rista Adam Malík alias Angus 

Young, který je také od ledna 

2017 členem populární kape-

ly Čechomor. AC/CZ od roku 

2010 pravidelně vystupují i na 

Slovensku, v Polsku, Rakous-

ku a Německu.

Další hvězdou Fest Revivalu 

je tento nejdéle fungující re-

vival kapely KISS. Samotná 

kapela ho dokonce vyhlási-

la jako svůj nejlepší světový 

revival. Odehráli přes 1 000 

koncertů jak v Maďarsku, tak 

po celém světě a fungují od 

roku 1995.

ROZHOVOR: RAMMSTEIN MEMBERS CLUB

LIBERECKÁ SRDCOVKA

HARMONOGRAM

PROGRAM 
AKCE

Speciálním hostem bude DJ HRUSHA, který do každé 

přestavby mezi kapelami připraví unikátní set. A můžete 

se těšit na ten nejlepší zvuk od THT Music nebo velkou 

pyrotechnickou show v rámci vystoupení kapel. Chybět 

nebude ani afterparty.

17:00 
OTEVŘENÍ HOME CREDIT ARENY

18:00 - 18:45 
Kurt Cobain Nirvana Tribute (Ukrajina)

19:00 - 19:50 
Metallica Revival (Česká republika)

19:50 - 20:30 
PŘESTAVBA x DJ HRUSHA

20:30 - 21:20 
AC CZ (Česká republika)

21:20 - 21:45 
PŘESTAVBA x DJ HRUSHA

21:45 - 22:35 
Kiss Forever Band (Maďarsko)

22:35 - 23:15 
PŘESTAVBA x DJ HRUSHA

23:15 - 00:30 
Rammstein Members Club (Česká republika)

00:30
DJ HRUSHA AFTER PARTY

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1:00
DJ HRUSHA AFTER PARTY V TOP STAR LIBEREC 

(zvýhodněná cena od Star Taxi trasa HCA–Top star za 100 Kč)

Představte si, že chystáte půlnoční překvapení na klubový metal-

fest, a tak založíte studentský projekt na jedno použití. A stane se 

z toho nejúspěšnější revival kapely Rammstein. Takhle nějak to 

bylo u R+ Members Club.

V květnu 2000 oslovil zakládající členy Zajýce, O.G.J. a Martiera 

jejich kamarád z Technické Univerzity v Liberci, aby připravili půl-

noční překvapení na klubový metalfest, který se konal v někdejším 

legendárním libereckém rockovém klubu Golet. Výzvu přijali a dali 

dohromady první koncertní sestavu RMC. Vystoupení v rámci me-

talfestu sklidilo nečekaný úspěch, ale dohoda zněla jasně: na jed-

no použití. Ale asi dva měsíce potom začala být po kapele sháňka, 

a tak se začala psát jejich historie.

RMC za 18 let svého působení nadchnuli fanoušky tvorby těchto 

německých industriálně metalových masterů v pěti evropských 

státech. A co nám o kapele pověděl jeden ze zakládajících členů 

Martier?

NA KTERÉ PÍSNĚ SE MOHOU FANOUŠCI V 
RÁMCI VEČERA TĚŠIT?
Do letošního set-listu jsme umístili z našeho pohledu nejsilnější 

koncertní písně napříč celou tvorbou géniů Rammstein. 

KTERÁ PÍSEŇ JE VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ? 

Každý máme jinou, nezřídka jeden z nás dotčenou píseň zbož-

ňuje a druhý nesnáší. Všichni se ale shodneme na Keine Lust, 

kterou hrajeme v lehké RMC hudební mutaci.

KOLIK MÁTE VĚTŠINOU KONCERTŮ ZA ROK?
Ročně odehrajeme okolo 25 koncertů, z toho jen zhruba třetinu 

v Čechách.

V HOME CREDIT ARENĚ BUDETE HRÁT PO-
PRVÉ, NEBO JSTE TU JIŽ HRÁLI? TĚŠÍTE SE? 
CHYSTÁTE NĚCO SPECIÁLNÍHO?
Hráli jsme tu už 3krát, naposledy 2016 v rámci hokejového utkání 

Bílých Tygrů. Za 18 let hraní jsme zažili pódia snad všech velikos-

tí – od baru úplně bez pódia (bývalý Suicide Pub) až po hlavní 

stage Masters of Rock 2003, Benátskou 2015 nebo každoroční 

Spreewald Rockt Festival v Braniborsku. Na letošní Fest Revival 

2018 se do Arény zatraceně těšíme a jestli něco chystáme? To se 

nechte překvapit!
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DŮLEŽITÉ
ÚDAJE
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 VIP parkoviště 

• parkoviště ve Svijanském dvoře

Jan Hotovec se kvůli komplikacím při porodu narodil s těžkým handica-

pem. Výtěžek charitativní akce poslouží k podpoře jeho studií na vyso-

ké škole, kde se neobejde bez asistenta. 

+  Na trenažéru handbiku během dvou dnů návštěvníci najeli 200 km

+  1 km = 500 Kč

+  Pořadatelé darovali 10 000 Kč

+  Firmy přispěly fi nanční částkou 37 000 Kč

POMOHLA 
HONZOVI 
HOTOVCOVI


