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Přijďte si zasportovat s celou svojí rodinou

Nový 
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 maminkám, 
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Rodinné sportování 
– přijďte k nám za sportem s celou rodinou 

Rodinné sportování je pilotním projektem SAMK a  Statutárního 
města Kladna v  rámci elektronických rezervací sportovišť SAMK. 
Projekt určený rodinám s dětmi, které mají zájem o aktivní využití 
volného času, nabízí možnost rezervovat volné kapacity na sporto-
vištích SAMK ve vybrané dny, obvykle od pátečního odpoledne do 
nedělního večera. Konkrétní hodiny i sály se každý týden liší v zá-
vislosti na smluvně rezervovaných objednávkách klubů. Rezervace 
probíhá po e-mailu rezervace@samk.cz.
 
Průběh rezervace v Rodinném sportování:
1. Zájemce o  rodinné sportování nejprve provede jednoduchou re-
gistraci (kdykoli). 
2. Ve středu odpoledne  je možné začít provádět rezervace na volné 
termíny v rozmezí pátek - neděle.
3. V  jednoduchém grafi ckém rozhraní si pomocí několika kliků 
zarezervuje vybraný termín.

Vážení 
čtenáři, 
milí 
sportovci,
po loňské velmi teplé zimě se 
my všichni ve Sportovních areá-
lech města Kladna těšíme, že se 
naplní předpovědi a letošní zima 
bude o něco více bílá. Na sněho-
vou pokrývku se zajisté nejvíce 
těší milovníci bílé stopy, a pro ty 
máme dobrou zprávu – opět pro 
ně chystáme upravené běžecké 
trasy. Abych nepředbíhal, poza-
stavím se ještě u právě probíha-
jícího podzimu. Ten bude u  nás 
ve znamení dokončovacích sta-
vebních procesů především na 
zimním stadionu a ubytovně. In-
vestic plánujeme více, o  někte-
rých z nich se dozvíte na dalších 
stránkách. Nové číslo magazínu 
Sleťák je opět plné zdravého po-
hybu pro všechny aktivní Klade-
ňáky napříč generacemi, tak ať 
se vám hezky čte!

 Přeji vám všem pěkný podzim 
a  hodně radosti, nejen z  první 
sněhové vločky na Sletišti. 

Lukáš Kubica 
ředitel Sportovních areálů 
města Kladna (SAMK)

Novinky 
z Aquaparku 
Kladno

V průběhu technologické odstávky 
aquaparku byly provedeny tyto 
hlavní práce:
•  nátěr ocelové bazénové vany
•  výměna odsávacího 
 vzduchotechnického potrubí 
 v pavilónu atrakcí
•  oprava dlažby na schodišti 
 k terase
•  oprava dlažby na schodišti 
 u výtahu
•  oprava rozvodů páry v parní 
 kabině a repase generátorů 
 páry
•  výměna uzavíracích klapek 
 na potrubí k některým 
 atrakcím
•  revize tobogánů, skluzavky  
 a spacebowlu
•  revize elektroinstalace

4. Rezervace je potvrzena e-mai-
lem zákazníkovi nazpět. 
5. Zákazník rezervuje prostory 
pro sportování. Případné další 
vybavení (míče, hole…) je třeba 
donést vlastní.
7. Platba za pronájem probíhá 
(na základě dokladů předaných 
vrátným) hotově na pokladně 
Aquaparku Kladno.
8. V  neděli večer se systém pro 
veřejnost uzavírá a  otevírá se 
opět následující středu s  mož-
ností rezervace na následující 
víkend.
Na základě konkrétních zkuše-
ností bude rezervační systém 
dále upravován tak, aby posky-
tované služby byly na úrovni 
současného standardu v oblasti 
rezervace sportovišť.
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Poprázdninové 
ohlédnutí za projektem 
Kladno seniorům
První ročník projektu Kladno seniorům pomalu končí a na základě ohlasů samotných kladenských 
seniorů si mu troufáme udělit velmi kladné hodnocení. Proběhly zájmové aktivity a činnosti, 
které podporují nejen vyplnění volného času, ale i sebevzdělávání, komunikaci s vrstevníky či péči 
o své zdraví. 

Kladno seniorům 

Pravidelné aktivity pro seniory 
se staly již standardem, každý 
týden se jich zúčastní bezmála 
400 žen i mužů. Mnozí z nich na-
vštěvují dvě i více aktivit. Kromě 
toho ale koordinátoři projektu 
nabízejí i  jednorázové činnosti, 
jako jsou výlety, turnaje a  před-
nášky, a také vícedenní pobyty.

Letošní jednorázové aktivity
V  červnu senioři se svými lek-
torkami cvičení strávili víkend 
v  Malé Úpě v  Krkonoších. Pro-
gram byl nabitý turistikou, cviče-
ním a dalšími aktivitami. Na tento 
výlet budeme všichni ještě dlou-

ho vzpomínat a pevně věříme, že 
se nám ho podaří zopakovat. 

Turnaj v pétanque, kde zápoli-
lo 11 týmů pojmenovaných podle 
slavných pařížských památek. 
Během turnaje si senioři připra-
vili piknik a  vzájemně ochut-
návali své kulinářské dobroty, 
což celému turnaji dodalo na té 
správné přátelské atmosféře. Pro 
všechny hráče byly přichystány 
zajímavé odměny. 

Jednodenní výlety
I letos proběhl společný pěší vý-
let na Záplavy spojený se cviče-
ním v přírodě a dobrým obědem. 

Také Fontána Kladno přizvala 
seniory na pěší výšlap na Velkou 
Dobrou či Vinařickou horku. 

Přednášky
O  zajímavou přednášku se po-
starala Městská policie Klad-
no, která teoreticky i  prakticky 
přiblížila práci psovoda. Všich-
ni přítomní byli konsternováni 
poslušností policejního psa As-
terixe, který zaslouženě sklízel 
velký aplaus. I  pro další měsíce 
jsou připraveny další zajímavé 
přednášky – sebeobrana pro se-
niory, cestovatelské přednášky 
ve Fontáně, Hasiči Kladno atd. 

A co účastníky projektu čeká do 
konce roku? 
Kromě všech výše uvedených 
pravidelných aktivit mohou nově 
senioři protáhnout svá těla na 
lekcích jógy, která se cvičí v Kla-
denské sportovní hale. V  Laby-
rintu je čeká například společné 
pečení vánočního cukroví či vý-
roba adventních věnců. 

Nejoblíbenější 
pravidelné aktivity
Cvičení pro seniory probíhá 
v  Kladenské sportovní hale pod 
odborným vedením lektorek 
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Kladno seniorům 
v číslech

Celkem přihlášených 
seniorů: 430
Návštěvnost webových stránek 
v průměru za den: 40

Aktivity
Červenec a srpen
∞  pěší výlet (37 seniorů), turnaj 
 v pétanque (35 účastníků)

Kurzy září a říjen
∞  SAMK: zdravotní cvičení (celkem 
 11 hodin/týden), jóga (3 hodiny/
 týden – jedná se o novinku)
∞  Labyrint: celkem 15 kurzů
∞  Oddělení kultury MMK: 2 kurzy
∞  Městská policie: 2 přednášky
∞  Fontána: 4 aktivity

Kde najdete potřebné informace: www.kladnoseniorum.cz, 
e-mail: kladnoseniorum@gmail.com nebo tel. 727 947 276

Novinky
∞  Nakoupeny hole na nordic 
 walking.
∞  Nově otevřeny kurzy jógy pro 
 seniory ve Sportovní hale.
∞  Přihlašují se noví zájemci 
 o projekt – poplatek za 
 registraci snížen na 250 Kč.
∞  Domlouváme vhodný koncept 
 přednášek s Hasiči Kladno.
∞  Jednáme s Labyrintem 
 o přidání dalšího kurzu 
 Genealogie, o který je zájem.
∞  Hledáme lektora/ku plavání.

ČASPV Kladno. Všechny čtyři 
fyzioterapeutky, které se na cvi-
čení podílejí, vidí jednoznačné 
pokroky na straně svých cvičen-
ců, u  kterých se daří postupně 
zlepšovat práci s vlastním tělem, 
rovnováhu i  celkovou kondici. 
Za hezkého počasí cvičili senio-
ři i  ve Fitparku na Sletišti, kde 
se naučili stroje správně ovlá-
dat, a  tak je nyní mohou sami 

při svých procházkách bez obav 
využívat. 

Genealogie - tento program se 
mezi seniory ukázal jako velmi 
žádaný, zájemci se seznámili se 
základy genealogie a  možnost-
mi pátrání po svých předcích 
z  pohodlí domova. Kurz vedený 
Radkem Zimou z  Labyrintu jim 
ukázal, jak se ke genealogickým 
informacím dostat. Pátrání již 

nese své plody, jedné účastnici se 
například podařilo vypátrat své 
předky až do 16. století (10 ge-
nerací dozadu)! Další zajímavou 
skutečností, která se během kur-
zu potvrdila, je, že hodně Klade-
ňáků má své předky z Hořovicka. 

Dalšími oblíbenými aktivitami 
pak byly angličtina, malování, 
tancování, keramika, internet 
a digitální fotografi e. 
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Investice, modernizace, inovace…
Aby se vám ve sportovních areálech líbilo 
Kladno je městem sportu a počet aktivních obyvatel stále roste. Společnost Sportovní 
areály města Kladna si je toho vědoma, a proto se snaží neustále vylepšovat, modernizovat, 
rozšiřovat a doplňovat své služby, aby návštěvníci sportovišť měli co nejlepší podmínky pro 
své aktivity. V každém čísle Sleťáku vás informujeme o tom, jaké investiční záměry jsou 
právě aktuální a co nového se u nás chystá.

Máte nápad, jak by se naše sportoviště dala ještě vylepšit? Chybí vám u nás něco? Nebo něco nefunguje tak, jak jste si představovali? 
Všechny vaše podněty a přání rádi přijmeme na samk@samk.cz.

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionuNová komunikace na Sletišti

Turistická ubytovna se mění na hotel Výměna potrubí vzduchotechniky v Aquaparku Kladno

Investice
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Zdraví

Podzimní sportování v suchu a pohodlí
Aktivní sportovce od pohybu na čerstvém vzduchu neodradí ani nepřízeň počasí. 
Co na tom, že zrovna nesvítí sluníčko nebo možná spadne pár kapek, i v chladnějším počasí 
se dá vyrazit na projížďku na kole, na kolečkových bruslích, na pěší túru anebo si zaběhat. 
Někteří sportovci dokonce podzimní počasí preferují – v nižších teplotách se tolik nepotíme 
a lépe se nám dýchá. Abychom podzimní venkovní sportování nezakončili zvýšenou 
teplotou a nachlazením, je třeba se správně oblékat.

Při oblékání na podzimní či zim-
ní venkovní pohybovou aktivi-
tu dodržujte základní pravidlo 
– vrstvení. Správný postup při 
kombinovaní vrstev obleče-
ní vám zajistí tepelný komfort, 
ochranu před deštěm a odvod tě-
lesného potu. Nebude vám zima, 
ale zároveň se nebudete přehna-
ně potit a přehřívat. A jak správ-
ně vrstvit?

1. vrstva - funkční 
Nejspodnější vrstva má být 
komfortní, určená je přímo na 
tělo a  má odvádět vlhkost. Její 
materiál by měl být příjemný 
a neměl by omezovat v pohybu. 
První vrstvu proto tvoří přede-
vším speciální spodní (funkční, 
termální) prádlo a ponožky. 

2. vrstva – izolační
Úkolem druhé, izolační vrstvy je 
nevpouštět chlad k tělu a udržet 
tělem vytvářené teplo. Mate- 

riál by měl umožnit odvod potu 
v podobě páry ven. Jako izolač-
ní vrstva slouží nejčastěji různé 
fleecové mikiny, bundy či vesty. 

3. vrstva – ochranná
Poslední, ochranná vrstva pře-
devším zakrývá a  chrání spod-
ní vrstvy proti vnějším vlivům, 
jako je vítr, déšť a další. Zároveň 

by ale neměla bránit odvodu vlh-
kosti v podobě páry ven od těla. 
Velmi praktická je tzv. kombino-
vaná vrstva, která v sobě spojuje 
vlastnosti izolační a  ochranné, 
jedná se o tzv. softshellové oble-
čení.

Když vyrážíte za aktivním po-
hybem ven, oblékněte se tak, jako 
by bylo o 10 stupňů Celsia více. 

Zpočátku vám sice bude chlad-
něji, ale až se pořádně rozjedete 
nebo rozběhnete, postupně se 
tělo o  zhruba deset a  více stup-
ňů zahřeje. Nezapomeňte, že až 
40 procent tělesného tepla uniká 
hlavou a  zátylkem, v  chladném 
počasí proto nasaďte čelenku 
nebo čepici a krk a bradu chraňte 
tzv. tunelem nebo nákrčníkem.

Jak oblékat děti
Rodiče se při koupi dětského 
outdoorového oblečení občas brání 
vyšším investicím, neboť z něj 
děti rychle vyrostou, proto kupují 
i o několik čísel větší oděvy, aby 
jim vydržely „i na další zimu“. To 
ale není správná cesta. Děti se při 
venkovním pohybu potřebují cítit 
jako v bavlnce, nemrznout, ani 
se nepotit, a hlavně jim nikde nic 
nesmí překážet a škrtit, to by bylo 
po radovánkách! Dlouhé rukávy by 
jim tak neměly bránit ve svobodném 
pohybu.

Náš tip Děti se často potí více než dospělí. Nejen u lyžařského oblečení, 
ale i u dalších outdoorových oděvů proto uvítají vychytávku v podobě 
větrání pod rukávy a na stehnech.
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Zahájili jsme nový projekt
Kladno maminkám, 
tatínkům friendly

Ačkoliv je tento program primárně 
určen rodičům dětí do 5 let, mohou 
se do něj zaregistrovat i  rodiny, 
které chtějí žít aktivním životem. 
Podmínkou zapojení je stejně jako 
v „Kladno seniorům“ trvalé bydli-
ště v  Kladně. Shodného mají oba 
programy i  koordinátora, kterým 
jsou Sportovní areály města Klad-
na. Vše ostatní je už stavěné na 
míru maminkám a tatínkům.

Cílem projektu je nabídnout 
rodičům aktivity různého zamě-
ření. Na své si přijdou ti, kterým 
schází pohyb, setkávání se s  ji-
nými rodinami, tvořivé práce, 
kulturní akce, sebevzdělávání, 
ale také psychologická a právní 
podpora. Do projektu jsme zapo-
jili Zařízení sociální intervence 
Kladno, kde budou pravidelně 
probíhat řízená skupinová se-

zení na různá témata s názvem 
„Co mám dělat když…“. Jedním 
z  prvních témat je například  
„… když se naše názory na vý-
chovu rozcházejí“. 

Rodiče zaregistrovaní do pro-
jektu se budou moci účast-
nit seminářů a  kurzů větši-
nou s  hlídáním dětí zdarma. 
Rozpis aktivit je uveřejněn na  
www.kladnomaminkam.cz. We-  

bové stránky dále nabízejí data-
bázi možností, kde trávit volný 
čas s  dětmi v  Kladně, seznam 
obchodů zaměřených hlavně na 
děti, pozvánky na akce v Kladně 
a okolí, které pořádají jiné organi-
zace, tipy kam na výlet, na dovo-
lenou, zajímavé odkazy na strán-
ky týkající se tvoření s dětmi aj. 

Součástí projektu je také tzv. 
„Kladenská slevotéka“, kterou 

Nový program KLADNO MAMINKÁM, TATÍNKUM FRIENDLY je určen především pro 
maminky a tatínky na rodičovské dovolené a pro budoucí rodiče. Volně navazuje na projekt 
KLADNO SENIORŮM, který už má za sebou první pilotní rok. 
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Kladno maminkám

Vybrané akce 
z kalendáře na 
letošní podzim

∞  Lezecké kurzy na stěně v Kladně
∞ PC kurz – základy práce 
 s počítačem
∞  Angličtina a němčina pro 
 maminky
∞  Keramika pro dospělé
∞ Cvičení pro dospělé - pilates
∞ Kreativní tvoření pro dospělé
∞ Na všech akcích je zajištěno 
 hlídání vašich dětí!

Jak se 
zapojit?

Do projektu můžete vstoupit kdykoli 
během roku. Stačí na některém 
z kontaktních míst vyplnit přihlášku 
a uhradit jednorázový poplatek za 
čipovou kartu (50 Kč), kterou se 
budete v projektových aktivitách 
prokazovat ve všech zapojených in-
stitucích. Registrační místa: Kladen-
ská sportovní hala (Sportovců 818), 
recepce SAMK (vchod vpravo vedle 
aquaparku), Městské informační 
centrum (T. G. Masaryka).

zaregistrovaní mohou využívat 
v  obchodech v  Kladně a  čerpat 
tak slevy od partnerů. Rodiče 
určitě zaujmou i  soutěže o  zají-
mavé ceny. 

Projekt Kladno maminkám, ta-
tínkům friendly je jakýmsi „ži-
voucím“ prostorem. Projekt se 
bude dále vyvíjet, bude reagovat 
na poptávku, tvořit, improvizo-
vat, spolupracovat, vzdělávat, 
pomáhat a také i bavit.

Protože Kladno maminkám, 
tatínkům friendly toho nabí-
zí opravdu hodně, podívejte se 
na www.kladnomaminkam.cz. 
V  případě dotazů, připomínek 
nebo i tipů, co do projektu přidat, 
pište koordinátorce Haně Šerá-
kové na e-mail: kladnomamin-
kam@samk.cz nebo volejte na 
telefon 727 901 486.



Stalo se
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Zářijového závodu Přežít Kladno! se zúčastnilo 88 odvážlivců. Dvojice během závodu 
urazily na kole zhruba 35 km a všichni dorazili do cíle bez zranění, a to je hlavní! 
Někteří soutěžící se přijeli především bavit a užít si netradiční úkoly, a tak se objevil 
i jeden soutěžní pár, který absolvoval celý závod v kostýmu.

Zářijový závod Přežít Kladno! 
přežili všichni

museli zapamatovat barvy vrat 
3 vylosovaných garáží
12.  Překážková dráha v areálu při 
ZŠ v Norské ulici, kdy muži měli 

11.  Běh mužů se zátěžovou ves-
tou, která vážila 20 kg, a  žen 
s  pneumatikou - v  lese v  Kro-
čehlavech s  tím, že soutěžící si 

A jaké byly letošní disciplíny?
1.  Střelba z  pistole na terč EPP 
z 10 metrů na střelnici v Libušíně 
(nejvzdálenější stanoviště)
2.  Úkol zadaný u letního koupa-
liště Bažantnice - ruční výroba 
„vánoční“ ozdoby z  přírodního 
materiálu, kterou měli soutěžící 
přivézt rozhodčímu do cíle
3.  Lanovka dlouhá cca 30 m 
přes Libušínské jezírko zajištěná 
společností SAMBAR, kdy jeden 
z dvojice byl zavěšený na lanovce 
nad vodou a  druhý ho táhnul na 
laně
4.  Indicie u letiště Velká Dobrá
5.  Úkol na hřišti baseballového 
týmu Miners Kladno, kdy jeden 
soutěžící odpaloval míč ze stati-
vu a druhý ho měl za úkol chytit 
ze vzduchu
6.  V BARN restauraci u Kladen-
ského zámečku připravilo sdruže-
ní 4kolo a Speciální pečovatelská 
služba Kladno úkol, kdy pomocí 
škrabky a struhadla měli účastní-
ci připravit ovocný salát z jablka, 
mrkve a citronu, ale poslepu
7.  Indicie u  výcvikového stře-
diska psů v Rozdělově u Zvoneč-
ku
8.  Na bývalém hřišti pro moto-
káry v  Rozdělově bylo umístěno 
13 plastových kuželů s  barevný-
mi čísly (něco podobného bylo ve 
věžákách), soutěžící běhali nabo-
so po asfaltové ploše a sčítali jed-
notlivá čísla
9.  U  budovy Badmintonu Klad-
no čekali na dvojice pořadatelé, 
kterým soutěžní páry měly za 
úkol ukázat své duše z předních 
kol, to znamenalo vypustit svá 
kola, sundat plášť, vyndat duši 
a posléze ji dát zpět
10. Indicie u fi rmy Kompek

na sobě drátěnou košili a ženy br-
nění

V  cíli čekal na soutěžící po-
slední úkol v  SAMBAR lanovém 
parku, kde jeden ze soutěžících 
šplhal po plastových bednách na 
láhve od piva a měl v určité výš-
ce na tuto věž zavěsit přivezenou 
ozdobu. 

Zimní závod Přežít Kladno! se 
uskuteční 21. února 2015, přesné 
informace budou v  blízké době 
zveřejněny na www.prezitkladno.
cz.



11

Kladno - Peking, tak takovou 
vzdálenost dokázali zdolat 
účastníci již 6. ročníku 24hodi-
nového in-line maratonu v Klad-
ně. Bruslaři totiž během marato-
nu ujeli neuvěřitelných 7 321 km!

Tato unikátní akce se konala od 
soboty 23. srpna 12:00 hodin do 
neděle 24. srpna 12:00 hodin opět 
na in-line dráze v  areálu Měst-

ského stadionu Sletiště. Díky 
osvětlení tohoto 560 metrů dlou-
hého asfaltového okruhu mo-
hou závodníci bruslit bez prob- 
lémů i  v  noci. Letošního třetího 
závodu série Alpiq in-line Kladno 
2014 se zúčastnilo 17 týmů z celé 
ČR, které našly odvahu kroužit po 
kladenské in-line dráze celých 
24 hodin.  

In-line maraton: 
Závodníci dojeli 
„z Kladna do 
Pekingu“

Přežít Kladno! Junior
Do dětské varianty závodu Junior se přihlásilo 10 soutěžních dvojic dítě 
+ rodič a tři dvojice dětí do 15 let. Dětský závod byl hodně podobný tomu 
dospěláckému, protože i děti střílely z paintballové pistole s Městskou 
policií Kladno, koulely pneumatikami a běhaly naboso. Mimo to na závod-
níky čekaly ukryté indicie, na začátku závodu řešili rébus a cestou navíc 
házeli poskládanou papírovou vlaštovkou na určitou vzdálenost a hledali 
v lese tři různé živočichy.

Cíl a závěrečnou disciplínu měli rovněž v lanovém parku, kde na děti 
a jejich rodiče čekala disciplína „Cesta do nebe“. 
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Dva velké běžecké podniky se 
uskutečnily na Kladně v červen-
ci a v září. Třináctý ročník běhu 
na 24 a  48 hodin „Self-Trans-
cendence Race˝ proběhl 25. - 
27. 7. a byl opět ozdoben mnoha 
skvělými výkony. Novou mistry-

ní ČR v běhu na 24 hodin se pro 
rok 2014 stala domácí běžkyně 
z Kladna Markéta Gruberová, kte-
rá uběhla přes 200 km. Rovněž 
třináctý ročník zaznamenal Kla-
denský maraton, který se běžel 
13. 9. se startem a cílem na Sle-

tišti. Mezi necelými třemi stov-
kami běžců zaběhl trať dlouhou 
42 195 metrů nejrychleji známý 
ortoped, Etiopan žijící v  Týně 
nad Vltavou, Mulugeta Serbessa 
v čase 2:35:44. Kladenský mara-
ton ovládl už pošesté.

Na Kladně se opět sešli 
špičkoví maratonci

Trampolínový 
park zdobí 
nové atrakce
V Trampolínovém parku vedle letního kou-
paliště u Sletiště byly v polovině letošní se-
zóny in stalovány tři nové, bezpečnější tram-
políny Springfree. Skákání na nich si mohly 
vyzkoušet jak děti, tak dospělí. V závislosti 
na předpovědi počasí bude tento oblíbený 
sportovní areál opět zprovozněn v průběhu 
dubna 2015. Bližší informace budou dostup-
né na www.samk.cz.

Poslední závod 
Alpiq in-line 
Kladno hostil 
rekordní počet 
dětí

Téměř 130 řádků obsahuje výsled-
ková listina posledního letošního 
závodu Alpiq in-line Kladno, který 
se konal 27. září na in-line dráze 
v areálu Městského stadionu 
Sletiště. 

V kategorii do 9 let poprvé 
v historii této sportovní akce byli 
závodníci rozděleni hned do čtyř 
rozjížděk, aby se na dráhu vůbec 
vešli. Kvůli rekordnímu počtu 
dětských účastníků byl původní 
časový program závodu prod-
loužen, ale v krásném slunečném 
počasí babího léta to nikomu ani 
nevadilo. Všechny startující děti 
dostaly od pořadatelů diplom 
a odměnu.

Děkujeme všem za účast 
a krásné sportovní souboje, tímto 
ukončujeme letošní bruslařskou 
sezónu a těšíme se na viděnou 
zase příští rok! Více informací 
o sérii závodů Alpiq in-line 
Kladno je k dispozici na 
www.inline-draha.cz.
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„Léto kladenských dětí“ 
si užily více než tři 
stovky dětí 
Léto kladenských dětí se stalo již 
tradičním projektem Sportovních 
areálů města Kladna, který si kla-
de za cíl nabídnout dětem ve věku 
5-15 let vhodnou alternativu trá-
vení volného času v době letních 
prázdnin, ukázat jim městská 
sportoviště a  díky spolupráci se 
sportovními kluby a  zařízeními 

také představit možnosti využití 
volného času v průběhu školního 
roku. 

Zatímco při prvním ročníku této 
akce byl uspořádán jeden týden-
ní běh se 40 dětmi, další rok už 
byly týdenní běhy tři po 60 dě-
tech a  letošní ročník vygradoval 
na čtyři běhy a  322 účastníků! 

Aby byl udržen určitý standard 
ve formě a úrovni poskytovaných 
služeb, byli jsme dokonce nuceni 
bohužel odmítnout dalších cca 
80 zájemců. Celý projekt je orga-
nizován jako pro pořadatele ne-
ziskový, i  proto je cena v  porov-
nání s  ostatními příměstskými 
tábory nižší. 

Nová sezóna 
Lezecké stěny 
Kladno v novém 
kabátě

∞  Ranní lezení od 7:30 do 10:00 
 jen za 40 Kč - každé pondělí 
 a středu 
∞ Lezení maminek a tatínků na 
 rodičovské (podporované 
 projektem Kladno maminkám, 
 tatínkům friendly) - každé 
 pondělí a středu od 10:00 do 
 12:00 
∞ Prodloužení otevírací doby – ve 
 všední dny otevřeno již od 9:00
∞ Volná místa v kroužcích lezení 
 pro děti od 5 do 15 let
∞ Kurzy lezení pro děti, dospělé 
 i celé rodiny – 1 nebo 4 lekce
∞ Cestovatelský klub připravuje 
 na podzim program plný 
 přednášek, cestopisů 
 a fi lmových festivalů a fi lmových festivalů

Atletika pro děti
– sportovalo celé Sletiště
Běhej, skákej, házej rád, atletem 
se můžeš stát! Tak zní podtitul 
sportovní akce, která láká k atle-
tice malé děti. A na Sletišti bylo 
19. září opět veselo. Děti si vy-
zkoušely atletické disciplíny 
a také mohly obdivovat své spor-
tovní vzory v  akci – Jaroslava 
Bábu, Tomáše Janků, Adama Se-
bastiana Helceleta, Petra Svobo-
du nebo třeba Zuzanu Hejnovou, 
kteří brali akci s úsměvem a před-
vedli dokonalou sportovní exhibi-
ci. Jaroslav Bába například skákal 
do výšky z trampolíny.
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První pomoc 
při sportovních úrazech
Každý, kdo někdy sportoval, dobře ví, jak dokážou zkazit radost z pohybu bolavá záda, 
natažené koleno či zvrtnutý kotník, jak se špatně běhá s puchýři na patách či jak dokáže 
odřený loket z kontaktu s asfaltem nadělat starosti. Sportovní zranění a úrazy je třeba 
zavčas ošetřit a dopřát si dostatečnou regeneraci, než se vrátíte do tréninku. Nezbytné je 
samozřejmě také dbát na prevenci.

Netřeba snad důkladněji popi-
sovat, jak se zachovat v  případě 
vážnějšího úrazu, který si vyža-
duje okamžitou lékařskou péči. 
V  tu chvíli vytočte 155, přivolej-
te na místo záchrannou službu 
a  mezitím se postarejte o  zra-
něnou osobu, aby neprochladla 

(přikryjte ji například mikinou, 
bundou), aby neomdlela (studený 
obklad na čelo a spánky, popřípa-
dě napít vody), aby nekrvácela 
(zastavit krvácení obvazem, ku-
sem oblečení apod.). Může se stát, 
že se zraněná osoba bude muset 
neprodleně podrobit operaci, na-

příklad při těžké zlomenině nohy, 
nedávejte jí proto nic jíst. Naopak, 
pokud osoba kolabuje z  důvodu 
vyčerpání například po uběhnutí 
dlouhé tratě, potřebuje rychle do-
plnit cukry, pak je na místě podat 
jí hroznový cukr, sacharidovou ty-
činku apod. 

Jak ošetřit 
vymknutý kotník

Zvrtnutý/vymknutý kotník zná 
řada sportovců. Pakliže se vám 
nebo někomu druhému toto 
zranění stane, nesnažte se nohu 
nijak narovnávat. Zchlaďte ji 
a zafixujte, většinou pevným 
utažením tkaniček bot, obinadlem 
apod. Botu nesundávejte, pomůže 
zamezit otoku. Dále s končetinou 
nehýbejte. Sportovec by se neměl 
pokoušet bolest „rozchodit“. 

Když sportovec zkolabuje
Pokud byste se náhodou ocitli 
poblíž osoby kolabující z  důvodu 
srdečního selhání (nereaguje na 
podněty, nedýchá, nebo lapá po 
dechu, je bledá, rty, ušní boltce, 
špičku nosu, nehtová lůžka má na-
modralé), položte ji na záda, lehce 
zakloňte hlavu a okamžitě začněte 
masáž srdce. Ta se provádí tak, že 
stlačujeme střed hrudníku - s pro-
pnutýma rukama přeloženými 
zápěstími přes sebe (případně 
s  propletenými prsty) kývavým 
pohybem celého těla, zhruba 100 
- 120 stlačení za minutu, a  to do 
hloubky 5-6 cm (u dětí do hloubky 
třetiny hrudníku).

Protože opakování je matka 
moudrosti, připomeneme si i pra-
vidla umělého dýchání. Zakloňte 
osobě hlavu, prsty jedné ruky za-
cpěte její nosní dírky a  nadech-
něte se jako obvykle, nikoli více 
(velký objem vdechu je chybou), 
široce otevřete ústa, přitiskněte 
je kolem úst nedýchající osoby 
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Zdraví

a  vydechněte vzduch do jejích 
plic. Pozorujte, jestli se jí zvedá 
hrudník.

Při zranění 
pohybového aparátu
Při sportu se však nejčastěji setká-
váme s  nejrůznějšími zraněními 
pohybového aparátu, ke kterým 
patří poranění vazů, kloubů, zlo-
meniny kostí atd. Na vině může 
být náhoda, ale také ukvapený běh, 
nedostatečné rozcvičení a  prota-
žení těla, neopatrnost, únava či 
vyčerpání. Nejlepší a  nejúčinnější 
první pomoc v takových případech 
je znehybnění zraněné části těla 
a chlazení. Zajisté jste si už někdy 
všimli, že lékaři profesionálních 
sportovních klubů vždy běží ke 
zraněnému sportovci s  pytlem 
ledu. Ledování působí proti boles-
ti, otoku a proti možnému dalšímu 
poranění. Včasné „zaledování“ také 
napomáhá rychlejší regeneraci.

Při poranění vazů a  šlach (na-
tržení, přetržení) se záhy objeví 

otoky, modřiny a dotyčný přesta-
ne s končetinou hýbat. První po-
mocí je fixace, chlazení a  zved-
nutí končetiny do výšky. Při 
poranění kloubů (například při 
špatném došlapu) platí, že byste 
se nikdy neměli snažit vrátit vy-
kloubený kloub zpět. Opět dejte 
rameno, koleno, kotník do fixace, 
na malé klouby můžete použít 
elastické obinadlo, chlaďte po-
stižené místo ledem (popř. stu-
deným obkladem, syntetickým 
ledem ve spreji, gelovými chla-
dicími polštářky) a  pro omeze-
ní otoků zvedněte končetinu do 
výšky. Ve všech těchto případech 
bývá nezbytný převoz na ortope-
dii či úrazovou chirurgii.

Jak správně ošetřit odřeniny
Zatímco dospělí si většinou s od-
řeným kolenem či loktem poradí 
po svém, pro děti toto nepříliš váž-
né zranění může znamenat skoro 
až traumatický zážitek. A  nikdo 
z rodičů si jistě nepřeje, aby kvů-

li jednomu pádu na kolečkových 
bruslích dítě přestalo sportovat. 
Neberte proto jejich odřeniny na 
lehkou váhu a ošetřete je, aby byl 
malý pacient brzy fit a  nebál se 
vrátit k dané pohybové aktivitě. 

Drobné povrchové rány a odře-
niny opláchněte vodou, vyčistěte 
3% peroxidem vodíku a  použijte 
dezinfekci. Ránu pak můžete pře-
krýt sterilní gázou. Pokud nemá-
te dezinfekci, stačí omýt mýdlem. 
Pokud je rána znečistěná, pak je 
nutné nejdříve odstranit např. 
písek či škváru proudem vody, 
kartáčkem nebo pinzetou. U  ran 
krvácejících a u větších řezných 
a  sečných ran se snažte přiblí-
žit okraje rány k  sobě, stáhněte 
je obvazem a  vyhledejte lékaře 
(rány krvácející a  větší řezné 
nebo sečné by měl ošetřit lékař). 
Pro rychlejší hojení drobných ran 
můžete použít vlhké krytí (hyd-
rogely, hydrokoloidy), díky nim 
dochází k  rychlejšímu vytvoření 
a  regeneraci nové pokožky. „Ně-

které prostředky obsahují i látky, 
které uleví od bolesti, na ráně se 
ponechávají většinou několik 
dní. Lokálně můžete pro snazší 
hojení použít gely, jako je Flami-
gel nebo Hemagel,“ uvádí dětská 
lékařka MUDr. Světlana Najma-
nová. 

Dbejte na prevenci, 
nepodceňujte strečink
Aby vás pohyb nebolel, je tře-
ba dodržovat základní pravidla. 
Před každým sportovním výko-
nem se vždy rozcvičte. Nejdří-
ve se lehce proběhněte, abyste 
zahřáli tělo, pak teprve začněte 
s  protahovacími cviky. Opač-
né pořadí může vést k  nataže-
ní svalů! Stejně tak po každé 
sportovní aktivitě musí přijít na 
řadu strečink – všechny una-
vené svaly opět protáhněte. Jít 
se po uběhnutém závodu ještě 
vyklusat může znít jako zbyteč-
nost, ale přináší to efekt, tělo pak 
lépe po výkonu regeneruje. 

V  rámci prevence zdraví byste 
také měli myslet na rovnoměrnou 
zátěž všech svalů těla. Například 
pokud běháte, nevynechávejte při 
tréninku také posilování. Mnozí 
amatérští běžci (tzv. hobíci) ne-
vědí, jak důležité jsou pro běhání 
posílené břišní svaly. Bolí vás ze 
sportu záda? Pak je lékem opět 
pohyb – zpevňujte pravidelně zá-
dové svaly speciálními rehabili-
tačními cviky a uvidíte, že příště 
už se vám bude sportovat o něco 
snadněji. 

Rada na závěr – nikdy „nechoďte 
přes bolest“, nevyplatí se vám to. 
Pokud si s  určitým zdravotním 
problémem nevíte rady, neváhejte 
navštívit sportovního lékaře. Své 
služby nabízejí specializovaná 
sportovní centra, kde vám změří 
složení těla, vaši výkonnost, pro-
vedou zátěžové EKG testy apod. 
a na základě výsledků všech testů 
také poradí konkrétní cviky proti 
bolesti.   

Náš tip! Aktuálním trendem na základě posledních výzkumů je před sportovním 
výkonem neprovádět klasický statický strečink s výdržemi, který u silově-rychlostních 

disciplín může snižovat výkonnost, ale preferovat tzv. dynamický strečink.



  

Tiráž

Sleťák, časopis společnosti SAMK. Vydání č. 2/2014. Vychází 22. 10. 2014. Vydavatel: Sportovní areály města Kladna, s. r. o.  Adresa: Spor-
tovců 818, Kladno. Tel.: 312 248 006, fax: 312 248 015, www.samk.cz. Editor: Michaela Štáfková, Jan Motejzík. Produkce a grafi cké zpracová-
ní: Corporate Publishing, s. r. o., www.copu.cz. Šéfredaktor: Petra Škeříková, skerikova@copu.cz. Design: Vladimír Trčka. Foto: archiv SAMK, 
J. Motejzík. Tisk: TNM Print. Samostatně neprodejné.

Sportovní areály města 
Kladna, s. r. o.
Adresa: Sportovců 818, 
272 01 Kladno
Tel.: 312 248 006 
Fax: 312 248 015
E-mail: samk@samk.cz 
www.samk.cz

Aquapark Kladno
Sportovců 818, tel.: 312 291 426
www.aquapark-kladno.cz

Kladenská sportovní hala 
Sportovců 817 (vedle Aquaparku 
Kladno), tel.: 312 291 411-412

Sportovní hala BIOS
v areálu ČEZ stadionu Kladno, 
tel.: 725 769 029

Městský stadion Sletiště 
před Aquaparkem Kladno, 
tel.: 721 339 074

Trampolínový park
za koupalištěm u Sletiště

Městská hokejbalová aréna
v areálu ČEZ stadionu Kladno, 
tel.: 728 451 646

ČEZ stadion Kladno
tel.: 312 24 61 84, 724 210 808 

Přetlaková sportovní hala
v areálu ZŠ v Brjanské ulici (12. ZŠ), 
tel.: 312 291 412, 721 697 941

Finská sauna
v areálu ČEZ stadionu Kladno, 
tel.: 312 249 267, 312 291 431

Krytý bazén u 4. ZŠ Norská
Norská 2633, tel. 312 687 391, 
312 291 431




