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Na Gutovce beachvolejbal a fotbal i v zimě
O tom, že se typicky letní sporty, jako je například bechvolejbal, dají hrát i v zimě, se mohou náruživí sportovci přesvědčit
ve sportovně-relaxačním areálu Gutovka nedaleko metra
Strašnická. „Máme vyhřívaný písek, takže v hale je pěkně teplíčko, sportovci mohou beachvolejbalový areál využívat celoročně,“ uvedl novinám Praha 10 ředitel areálu Matěj Dunka.
Vedle beachvolejbalu je k dispozici také nafukovaka na halový
fotbal velikosti hišt na Hanspaulskou ligu. „Oteveno máme celoron, návštvníci mohou využívat
i lezeckou stnu, kde v zim trénujeme cepínové lezení, to je taková
specialita,“ uvedl Dunka.
Když je hezké poasí, je možné
využívat také skatepark a dtská
hišt. „Když vyleze sluníko, je
hišt i v zim plné,“ íká Dunka.
O tom, že je Gutovka nejen mezi
obyvateli Prahy 10 velmi oblíbená, svdí desetitisícové návštvy, které letos areál zaznamenal.

Jak to bude s hokejem?
Mnozí sportovci ale letos netrpliv ekají na otevení ledové

plochy, která je oblíbeným místem na hokejové „srandamae“.
Hišt je totiž menších rozmr
než klasické. Je proto oblíbené
mezi rekreaními hrái. Ti již
netrpliv ekají na jeho otevení, které se chystá v nejbližších
dnech. „Modernizovali jsme
mantinely, dodláváme šatny
a bufet, proto se letos otevení
trochu posunulo, po svátcích by
se ale led ml otevít,“ upesnil Dunka. Špatná zpráva je, že
se letos pronájem plochy zdraží: z loských 1000 K/hod. na
2500 K/hod. „Je to stejná cena
jako u podobného kluzišt Na
Františku, navíc za pvodní
cenu to bylo nerentabilní, bohužel jsme museli zdražit. Kdo si

Cena plážový volejbal:
od 340–590 Kč
Cena halový fotbal:
400–590 Kč,
záloha na míč:
500 Kč
Cena za horolezeckou stěnu: 50–100 Kč/hod.
Info na www.gutovka.cz

ale pronájem zajistí dopedu,
dostane se na 2000 K/hod.,“
vysvtlil Dunka. Veejného bruslení se zdražování netýká. Zde
jsou ceny stále stejné, 25 K/

hod. pro dti a 50 K/hod. pro
dosplé. Led bude provozován
podle poasí až do +6° C. „Nejlepší led je kolem 0° C,“ upesnil
JAC
Dunka.

Ragbisté z Hongkongu trénovali na utkání se Slavií
Den před exhibičním utkáním
Česká republika – Hongkong
v ragby, v úterý 15. prosince,
si hosté z Asie vyzkoušeli hru
na umělé trávě tréninkového
hřiště SK Slavie v Edenu. Výkop
utkání byl naplánován na
středu 16. prosince od 19:00
hodin v Synot Tip Aréně v Praze
10 Vršovicích. Výsledky zápasu
vám přineseme v příštím čísle.
„Jsme rádi že se podailo
domluvit utkání s eskou republikou, dlouho na takového soupee
ekáme. Potebujeme konfrontaci s evropskými týmy, jejich hra se
opírá o velmi kvalitní roje,“ uvedl
trenér Hongkongu Ria Rees.
„Vidl jsem eskou republiku hrát
ped dvma lety proti Rusku. Tenkrát jim to moc nevyšlo, ale hra
eského roje byla velice kvalitní.
A to je pesn to, co my potebujeme, protože v Asii se hraje více
útokem,“ dodal.
Ragby v Hongkongu hrála
dlouho pedevším armáda, teprve ped 12 lety je zaali hrát i
pvodní obyvatelé. „Naši hrái
ale nejsou zvyklí na takovou
zimu, takže vnujeme hodn

Kompletní tým ragbist z Hongkongu.

aasu aklimatizaci. Pesto se
snažíme trénovat naplno,“
vysvtloval trenér Rees.
„V týmu máme 11 národností,
poslední dobou se k nám pipojuje stále více hrá z ad pvodních obyvatel. Ve stedu postavíme kompletní první adu složenou z hrá narozených v ín.
Vyhlídky pro utkání jsou myslím
vyrovnané, bude hodn záležet na
tom, jak se vyrovnáme s místním
poasím,“ dodal trenér Rees.
Utkání bude speciální pro
sedm eských hrá Jiího Skalla, Jana Oswalda, Jana Macháka, Ladislava Vondráška, Jana
Žílu, Pavla Syrového a Antonína Brabce. Tyto ikony eského ragby odehrají své poslední
utkání za reprezentaní tým,
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a dstojn tak ukoní svou skvlou reprezentaní kariéru.
„Pro nás je to první konfrontace s asijským týmem. Poslední
dobou se snažíme hrát jiným stylem, daí se nám zapojovat útok
více do hry. Proto jsem rád, že
budeme hrát proti soupei, který
proví pedevším naši útonou
adu,“ uvedl trenér eské reprezentace Martin Kafka.
Síla asijských hrá je podle
nj v rychlosti. „Jsou hraví a to
nám mže dodat velké zkušenosti. Naše divize se hraje více
staticky, a tak ekáme velmi otevenou hru. Utkání nám mže
ukázat, jak jsme na tom ve he
dopedu. V Asia Nations Cupu
má Hongkong dobré výsledky,
takže jeho síla je urit na vyso-

ké úrovni,“ dodal Kafka. Reprezentaní mužstvo Hongkongu
v ragby piletlo do Prahy v pondlí 14. prosince dopoledne. Hongkongští ragbisté sehráli v sobotu
12. 12. první zápas svého evropského turné v Heidelbergu proti
národnímu týmu Nmecka a prohráli 14: 24 (0:16).
Trenér Hongkongu Ria Rees
na pražském letišti ekl, že utkání v Heidelbergu bylo celkem
vyrovnané, ale že jeho hrái poprvé v život hráli v tak mrazivém
poasí. Rovnž si museli zvykat na
travnatý povrch stedoevropského hišt. Hrái eské reprezentace se sešli k píprav na zítejší
zápas v sobotu 12. 12. v areálu
SK Slavia a absolvovali dopolední
RED
i odpolední trénink.

Sud piva na oslavu konce
podzimní části fotbalové ligy

Hrái Bohemians 1905
mohou v klidu oslavit konec
podzimní ásti fotbalové
ligy. Po šestnácti odehraných
kolech pezimují na 11. míst
se 17 body. I když se jim v prvních zápasech tolik stelecky
nedailo, nakonec smlu protrhli v olíku v sedmém kole,
kdy se trefil Milan Škoda. Ten
si tak od místostarosty desáté mstské ásti vysloužil za
první gól vstelený na domácí
pd obraz s maskotem klokana ped zaplnnými hledištm
a sud piva. „Vzhledem k tomu,
že bhem sezony se moc slavit
nedá, pedávám jim sud piva
až nyní. Myslím si, že všichni
si ho zaslouží a Milan Škoda se
rozdlí,“ popisoval Zoufalík.
Ten je zárove dlouholetý píznivec Bohemians 1905. „O to
více m tší, že odmnu dávám

odchovanci AFC Praha,
za který jsem v mládí hrával.
Škoda je podle mého názoru
velký talent a urit o nm ješt
uslyšíme,“ dodal Zoufalík.
I když Škoda na podzim vstelil
jen dva góly, jeho hra už oslnila
reprezentaní koue – bývalého Ivana Haška a souasného
Michala Bílka. U obou se probojoval do širšího kádru eské
fotbalové reprezentace.
„Vím, že sud piva hráe píjemn naladí a po zimní pestávce dokážou, že klokani do ligy
patí. Peji hrám, aby se k nim
ve druhé polovin piklonilo
i trochu toho steleckého štstí,
které nám na podzim chyblo.
Navíc tím udlají radost i nám
fanouškm, zejména pokud
doma budeme vtšinou vyhrávat,“ peje si nadšený fanoušek
JAC
klokan Zoufalík.

Sokolové se změnili ve strašidla

Oddíl sokolské všestrannosti
Sokol Praha-Vršovice uspoádal v sobotu 28. listopadu ve své
vršovické sokolovn dtský karneval. K vidní zde byly masky
pedstavující rzný populární

dtský hmyz, pohádkové bytosti,
ale také kostlivce a další strašidla.
Že se rej masek skuten vydail,
se mžete pesvdit v naší malé
fotoreportáži.
RED

Sportovní gymnastky z Bohemians Praha dvakrát bronzové
Sportovní gymnastky Bohemians Praha nezahálejí ani v předvánočním čase. V sobotu 5. prosince se v Brně uskutečnily ligové soutěže družstev žen. Ve večerním extraligovém závodě nastoupilo pět týmů. Vítězství obhájilo domácí družstvo Sokola Brno I (156,750 b.) s velkým náskokem
před druhým družstvem Sokola Moravské Ostravy (141,600b.). Tým Bohemians ve složení Hadrbolcová, Chalupová, Moláčková a Russo obsadil s nepatrným odstupem 0,6 b. třetí příčku.
nika Pluskalová (Pozemstav
Prostjov, 46,100 b.)

Ve II. lize se o titul
a postup do I. ligy
utkalo 10 družstev

Sparta obsadila místo tvrté (137,950 b.) a Sokol Kampa
místo páté (135,900 b.). Všechna družstva využila možnosti
hostování, a tak v Brn soutžily
i závodnice z Nmecka, Itálie,
Polska a Slovenska. V jednotlivkyních vyhrála Jana Šikulová
(SBI, 54,300 b.) ped Beatricí
Russo ( ím ITA, 49,150 b.) hostující za Bohemians. Tetí místo
patí Veronice Ožanové (SMO,
48,950 b.). Marcela Moláková
skonila 9. (45,850 b.) a Klára
Hadrbolcová 10. (44,750 b.).

DOBRÉ MÍSTO K ŽIVOTU

V soutěži první ligy
startovalo 6 týmů
Opt s velkým bodovým rozdílem zvítzilo Brno (145 b.)
ped družstvem ze Šumperka
(131,400 b.) a tetím týmem GK
Vítkovice (127,700 b.).
Další poadí: 4. KSG Litvínov
(124,850 b.). 5. Sokol Kladno
(124,400 b.) a 6. Sokol Moravská Ostrava (121,350 b.).
Poadí jednotlivky : 1. Alice
Jáová (SBI, 49 b.), 2. Petra Fialová (SBI, 48,450 b.) a 3. Vero-

Vyhrálo Brno (131,500 b.) ped
Sokolem Kampa (128,700 b.).
Družstvo Bohemians A ve složení Došková, Dvoáková, Schenková, Smetanová a Opoenská
skonilo s nevelkým odstupem
bronzové (127,400 b.).
Další poadí: 4. Sokol Plze
(127,050 b.), 5. Merkur eské
Budjovice (120,800 b.),
6. Sokol Kolín (120,350 b.),
7. Sokol Kladno (119,550 b.),
8. Loko Pardubice (118,800
b.), 9. Bohemians Praha B ve
složení Bezstarosti, ermáková, Kalašová K., Kalašová T.,
Píšová a Starostová (118,150 b.)
a 10. KSG Most (100,650 b.).
Mezi jednotlivkynmi byla nejlepší Veronika Drápalová (SBI,
46,350 b.), druhá se umístila Viktorie Krejíková (Sokol Kampa,
43,900 b.) a tetí Petra Frásová
(Sokol Plze, 43,400 b.). Další
poadí bohemaek: 4. Kristýna
Opoenská (43,250 b.) a 9. Dominika Dvoáková (40,350 b.).

Oddíl SG TJ Bohemians Praha
je jako píspvková organizace
kolektivním lenem Tlovýchovné jednoty Bohemians, která
sdružuje 24 sportovních klub
a provozuje a spravuje sportovišt. Jedná se o jeden z nejvtších eských oddíl a o nejvtší
oddíl v Praze. Má statut Sportovního centra mládeže pi GF
a sportovní tídu pi nedaleké
základní škole. V souasnosti
klub sdružuje tém stovku cvienek. V klubu psobí ti profesionální trenéi a dále devt
trenér dobrovolných, kteí do
tlocviny picházejí až odpoledne, po zamstnání. Ti pracují
s nejmladšími dvaty. Všichni
trenéi jsou kvalifikovaní a sami
se gymnastikou v mládí zabývali
na výkonnostní úrovni.
Oddíl sídlí v pvodn pouze
gymnastické hale, kterou sdílí
s moderními gymnastkami
a oddílem sportovní akrobacie.
Hala se nachází na rozhraní
Vinohrad a Vršovic v ulici Slovenská 2.
Hala je koncipována jako dvoupodlažní, piemž v horní ásti
je umístna akrobatická podlaha
12 x 12 m, peskokový stl s možností mkkého i tvrdého doskoku
a baletní sálek. Zbývající plochu
využívá pro své tréninky gymnastická pípravka a oddíl moderní gymnastiky. Spodní tlocvina
je urena pouze pro sportovní
gymnastiku a je zde akrobatický pás s doskokem do mkkého

Testování dorostu. V pondlí 14. 12. 2009 probhly na Bohemce testy
bohemaek roník narození 2000–2003. Ve všeobecné ásti byla testována nejprve silová pipravenost a flexibilita. Dále dvata pedvedla
základní technickou pipravenost pro cviení na akrobacii a bradlech.
Celkem se zúastnilo 23 dvat.

doskoišt, dv velké a dv malé
kladiny, bradla o nestejné výšce
žerdí, bradlová žer nad jámou,
hrazda a velká trampolína zabudovaná pod úrovní podlahy do
„jámy“, jak se mkkému doskoišti íká. V hale je ochoz pro

diváky, ze kterého je vidt jak do
horního prostoru, kde také poádáme soutže, tak do spodní tréninkové tlocviny. Galerie je pro
rodie otevena od záí do ervna
každé první pondlí a tetí stedu
v msíci.
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