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SK Meteor

Libeňský sportovní klub
Vznik SK Meteor se datuje k září
roku 1884, kdy se parta sportovních nadšenců rozhodla pravidelně
se scházet za účelem pěstování sportu, který prospívá tělu i duši. Historie i současnost klubu je těsně spjata s Libní a klub je jeden z nejstarších
sportovních klubů v ČR. Ze začátku
šlo o všeobecný sportovní rozvoj, až
postupem času začaly vznikat jednotlivé oddíly fotbal, tenis, kuželky,
volejbal, badminton, basketbal, softbal, nohejbal, ASPV, kardio a další.
Všechny oddíly patřily vždy mezi ty
nejlepší v celé ČR. Bohužel na začátku devadesátých let se situace měnila, řada oddílů se osamostatnila
nebo postupně zanikla. Upadá i činnost oddílů, jež v SK zůstaly, často
skončily i s výchovou mládeže.
V posledních letech se klub opět
snaží vrátit na výsluní. Znovu obnovil výchovu mládeže a snaží se
vrátil oddíly tam, kam vždy patřily
– mezi výrazné sportovní organizace v Praze. V současnosti SK sdružuje oddíly volejbalu, tenisu, kuželek, kardio a fitklub. Pro všechny
zájemce z Prahy 8, kteří by rádi
rozšířili jeho řady, ale třeba nevědí,
jaký sport si vybrat, představujeme
jednotlivé oddíly SK Meteor.

Tenis
Tenisový klub vznikl v roce 1926,
kdy si příznivci tenisu z SK Meteor vyhlédli místo nedaleko Palmovky Na Hájku a vystavěli tam jeden z nejstarších tenisových areálů
v Praze. V časech dávno minulých
i pozdějších byl Meteor vždy značkou kvalitního tenisu a vyrostlo
tam mnoho špičkových hráčů. Tato
situace platí i nyní, kdy se díky velkému počtu dětských a mládežnických závodních družstev řadí k nejvýznamnějším oddílům v Praze.
Tvrdá práce se vyplácí a klub zaznamenává velké úspěchy v dětském
i mládežnickém tenise, a to jak na
turnajích po celé ČR, tak i v soutěžích smíšených družstev.

 Volejbalový areál v Libni je největším v metropoli
Družstvo mladšího žactva ,,A“,
dosáhlo letos obrovského úspěchu,
když postoupilo do 1. třídy. Družstvo st. žactva hraje 2. třídu. Dále
fungují dvě družstva přípravky
a dvě družstva v minitenise (předpřípravce). Právě ti nejmenší letos
dosáhli největšího úspěchu v dějinách SK Meteor, když obsadili
2. místo na přeboru Prahy družstev
v minitenise, které se konalo v září.
Velký úspěch podtrhlo družstvo B,
které vybojovalo finálovou účast
v soutěži útěchy. Počtem závodních družstev se klub začíná řadit
k pražským tenisovým velmocím.
Nezanedbává ani dospělé hráče
a seniory. Družstvo ,,A“ dospělých
hrálo letos opět 1. třídu a team ,,B“
hrál 3. třídu pražského přeboru.
Velký zájem mají i dopolední hráči
z řad seniorů, kteří si každodenně
docházejí společně zahrát čtyřhry.

Více informací:
 www.meteortenis.cz

Volejbal
V současnosti volejbalový oddíl
sdružuje 13 družstev. Většina se
účastní soutěží pražského volejbalového svazu. Ženy A a C (hrají Mistrovství Prahy žen), ženy B (hrají třetí třídu), ženy D (hrají čtvrtou
třídu), muži A, B a D (hrají druhou třídu), muži E (hrají třetí třídu), muži C (dnes parta „dědků“,
co hrála dříve volejbal a dodnes nezanevřela na sport a pravidelně se
schází na nohejbal a fotbálek), „rekreačku“ a „Krakeny“ (ti se účastní řady amatérských volejbalových
turnajů po celé ČR a některé z nich
dokonce sami pořádají).
Volejbalové kurty, kde probíhají veškeré venkovní tréninky, jsou
v sousedství Thomayerových sadů.
Je to v současnosti největší volejbalový areál v Praze s devíti kurty. Je otevřen široké veřejnosti. Za
svůj domovský stánek si jej zvolila
i řada jiných volejbalových družstev, jako jsou VK Páča Maniny, TJ
Břevnov, SK Pharming Praha, VK

Medvědi, TJ Malešice, TJ Sokol Vyšehrad. Takže zde od jara do podzimu proběhne řada mistrovských
zápasů, kde je na co se koukat.
V poslední době oddíl navazuje na dlouholetou tradici výchovy
mládeže. Celoročně probíhají nábory dětí do družstev přípravky,
ml. žáků a ml. žákyň. Děti pod dohledem kvalifikovaných a zkušených trenérů trénují v letní sezoně
na našich kurtech SK Meteor Praha
a v zimní sezoně od října do dubna
v ZŠ Bohumila Hrabala a v ZŠ Petra Strozziho. Funguje i kroužek míčových her na ZŠ Palmovka a volejbalu v ZŠ Na Balabence. Klub
se soustředí na rozvíjení sportovních dovedností se zaměřením na
základy míčových her, minivolejbalu a volejbalu. V příštím roce má
v plánu v období prázdnin uspořádat příměstské kempy pro děti.

Více informací:
 www.skmeteor.estranky.cz
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slaví 130 let

Kuželky

Kardio

Původní kuželnu postavil SK Meteor
po druhé světové válce. Oddíl vznikl sloučením dvou kuželkářských
klubů KK Blaník a Gama Libeň. Na
těchto drahách se stavěly kuželky ručně a povrch drah byl asfalt.
Pracovním úsilím členů kuželkářského klubu se dráhy stále vylepšovaly. V roce 1983 byly dráhy předělány na saduritové a instalovali se
automatické stavěče. Významná rekonstrukce kuželny proběhla v roce
2011, kdy byly provedeny rozsáhlé
stavební úpravy a proběhla modernizace centrálního ovládacího pultu
a stavěčů kuželek. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2014, kdy
se vyměnily kříže, dopadliště i podavače koulí. Kuželkářský oddíl SK
Meteor Praha reprezentuje přibližně čtyřicet aktivních hráčů rozdělených do pěti družstev.
Družstva „A“ a „B“ hrají Mistrovství Prahy I (MP1). Družstvo
„C“ bojuje o body v MP2, družstvo
„D“ v MP3 a družstvo „E“ v nejnižší MP4.

Oddíl KARDIO sdružuje aktivní
kardiaky, kteří rádi hrají volejbal.
V létě se hraje na venkovních volejbalových kurtech a v zimě v tělocvičně gymnázia U Libeňského
zámku. V zimních měsících probíhá zdravotní cvičení seniorů v Sokole Libeň. Do oddílu se neustále
přijímají noví členové s podobnými zájmy.

www.skmeteor.cz

Svatomartinské hody
a Mikuláš na pláži
Martin na bílém koni přináší v sobotu 15. listopadu svatomartinské hody do Beachklubu Ládví. Pro všechny návštěvníky areálu budou připravené plné stoly vybraných lahůdek, hlavním lákadlem v jídelníčku bude svatomartinská husa a svatomartinské
víno. Pro aktivní návštěvníky je připraven amatérský turnaj smíšených dvojic, kde budete mít možnost přijaté kalorie obratem
spálit.
Nebojte se profesionálů, turnaj se ponese pouze v pohodovém
duchu na amatérské úrovni. Nejde o výsledky, cenu z tohoto turnaje si odnese každý hráč. Navíc neodejdete domů s prázdným
břichem, pro každého je v ceně turnaje připraven svatomartinský oběd. Díky cenám od partnera turnaje – Holmes Place (fitness, wellness, spa) si vaše unavené tělo může po turnaji odpočinout a zregenerovat se. Podrobnější informace naleznete na
webových stránkách www.beachklubladvi.cz.
A viděli jste někdy Mikuláše na pláži? Ne? Pak přijďte do
beachklubu v sobotu 6. prosince na netradiční mikulášskou oslavu na písku. Doražte s celou rodinou a můžete si zahrát mikulášský turnaj juniorligy v plážovém volejbale. Děti do deseti let mají
-jhstartovné zdarma. 

 Členové klubu se věnují i turistice

Více informací:

Beachklub Ládví

Více informací:
 www.kardiopraha-meteor.cz
Fitklub
V poslední době došlo ke „znovuzrození“ Fitklubu. V rámci oddílu se celoročně pořádá řada akcí:
lyžování, skialpy, cyklistika, „babydovča“, vodácký zájezd, horská turistika, horolezení apod.
Sportovní klub a jeho úsilí je
podporován Městskou částí Praha 8, Magistrátem hl. m. Prahy,
MŠMT a dalšími. Sportovní klub
Meteor Praha žije sportem a snaží se udržovat a vytvářet zázemí
a prostředí, kde můžete sportovat
-vki vy a vaše děti. 

 Beachklub Ládví láká na plážovou oslavu Mikuláše

