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Fotbalisté z Pragy na mezinárodním 
turnaji Isar Cup v Německu
Tři týmy fotbalové mládeže SK Praga Praha Vysočany (ročníky 

2012, 2011 a 2010) a realizační tým (7 trenérů a asistentů 

a služby) se 27. až 29. května 2022 zúčastnily mezinárodního 

mládežnického turnaje Isar Cup v bavorského městě Moos-

burg (u Mnichova).

Prostředí, návštěva Allianz 
Arény Bayernu Mnichov, 
počasí, přesun autobusem, 
ubytování i výsledky fotba-
listů – dvě šestá místa a jedno 
deváté ze 110 mužstev z 10 stá-
tů – to vše se vydařilo a ostu-
du jsme fotbalu na Pragovce 
a městské části Praha 9 určitě 
neudělali. Především jsme 
však získali zkušenosti z me-
zinárodního turnaje. V Ně-

mecku jsou pro mládežnické 
turnaje jiná pravidla, utkání 
jen s nezbytným omezením 

jsou bližší dospělému fotbalu. 
V příštím roce bychom si rádi 
účast v turnaji zopakovali. 

Protože ne všichni rodiče 
mladých fotbalistů měli fi nance 
na výdaje spojené s turnajem, 
hledali jsme sponzory. Městská 
část Praha 9 uhradila náklady 
na dopravu, přičemž nezane-
dbatelná byla i velmi výhodná 

cena za dopravu od společnosti 
Aria Travel. Poděkování patří 
také společnostem Pražská tep-
lárenská, Agrofert, Sezako s.r.o 
a jednomu živnostníkovi – rodi-
či hráče. Více na https://www.
isarcup.de/cs
Text a foto: Jan Ryšavý, SK Praga Praha, 

licencovaný trenér mládeže a vedoucí výpravy 

Moosburg 2022

Devítka v pohybu
Devítka v pohybu aneb fitness pod otevřeným nebem.

Kdokoliv si může přijít zdarma 
zacvičit pod vedením trenérů 
z občanského sdružení Devít-
ka v pohybu. Cvičí se venku 

v parcích devítky. Přehled 
tréninků najdete 
na www.devitkavpohybu.cz.
 Text a foto: red

Prázdninové sportování na Spartě 
Pro aktivní sportovce i ty, kteří se sportem teprve začínají, 

připravily AC Sparta Praha a MČ Praha 9 v Podvinném mlýně 

řadu letních aktivit.

Fotbalový kemp
1.–5. srpna 2022

Pořádá FAFV. Děti, které trvale 
bydlí v městské části Praha 9, 
mají slevu.

Americký fotbal
2. srpna 2022

Ukázky amerického fotbalu 
pro děti i dospělé. Tento sport 
si zároveň můžete sami vy-
zkoušet.

Přehlídka bojových sportů 
a kondičního tréninku
2. srpna 2022
Ukázka bojových sportů 
a kondičního tréninku pod 
vedením Ladislava Kutila.

Nohejbal turnaj pro dospělé
4. srpna 2022

Nohejbalový turnaj pro do-
spělé.

Fotbal 5 plus 1
5. srpna 2022

Fotbalový turnaj pro dospělé.

Volejbal
8. srpna 2022

Venkovní turnaj ve volejbale 
dospělých.

Stolní tenis
9. srpna 2022

Turnaj dospělých.

Atletika
15. srpna 2022

Výuka správného běhání pro 
děti a dospělé s možností vy-
zkoušet si základní atletické 
disciplíny.

Florbalový kemp
22.–25. srpna 2022

Florbalový kemp Sparty Praha. 
Děti, které trvale bydlí v měst-
ské části Praha 9, mají slevu.

Salming CUP
26.–28. srpna 2022

Mládežnický turnaj ve fl orbale.
Více na facebooku UNYPare-
na. red

AC Sparta Praha Podvinný mlýn


