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Žižkovem se rozezní Tátafest
Den otců není žádné MDŽ, jak se přesvědčíte příští neděli na Pražačce.

Neziskovka My.Aktivity chystá tradiční Tátafest – neformální happening, který je
oslavou otcovství.
A protože být tátou je
nejen zodpovědnost, ale většinou i skvělá zábava, bude
v neděli od 17. června Sportovní a rekreační areál Pražačka patřit všem, co si chtějí
a umějí společně strávený čas
užít. Vstup na akci, která startuje ve 14 hodin a potrvá do
půl deváté večer, je navíc
zdarma.
Den otců se slaví třetí neděli v červnu po celém světě už
více než sto let. V Praze 3 se
jeho pořádání ujali nadšenci
z My.Aktivity a Rodinného
klubu Ulitka na Pražačce.
„Našli jsme unikátní prostor
– volnočasový areál na Pražačce, který nabízí nepřeberně
možností pro sport a vůbec
aktivní trávení času,“ upřes-

Prague Lions
se v neděli
od 19:00 střetnou
v televizním
utkání s Ostravou
Steelers na
stadionu Viktorie
Žižkov.
Bitters liga amerického fotbalu pomalu uzavře základní část a týmy se přetahují
o lepší pozice v tabulce. Jedinou jistotou je první místo Prague Black Panthers.

způsobů vzájemného začleňování, poznávání, rivality,
ale i fandění,“ míní Kortusová.
Jednou z řady doprovodných akcí na Tátafestu bude
také ukázkový fotbalový trénink vedený licencovanými
trenéry mládeže z profesionálního fotbalového klubu
FK Viktoria Žižkov. Děti mohou ochutnat i florbalový trénink pod vedením instruktorů. Na pódiu se vystřídají
ukázky představení cirkusových akrobatů, freestyle fotbalista a bojový sport
džiu-džitsu. V pozdním odpoledni návštěvníky roztančí
kapela Šoulet.
Od 14 hodin bude tedy areál Pražačky patřit tátům, dětem, maminkám – prostě
všem, co si chtějí a umějí společně strávený čas užít. „Pro
otce s dětmi budou přichystané netradiční adrenalinové
disciplíny, jako je slalom s dítětem na zádech nebo lakros,
zatímco ženy budou moct odpoledne strávit na kreativních dílnách tisknutím tašek,
drátováním, výrobou placek
a dalšími aktivitami,“ uvádí

Veronika Vlková z rodinného
klubu Ulitka. Na akci dorazí
i popelářské auto – děti si je
budou moci prohlédnout a zasoutěžit si v trojboji Pražských služeb; rovněž přijede
auto městské policie – děti si
vyzkouší její výstroj a výzbroj. „Pro mlsné jazýčky
bude mimo jiné nachystaná
prémiová čokoláda v podobě
čokoládových dortů nebo
zmrzlin, ukrajinské pochoutky či palačinky,“ podotýká Vlková.
Akci podporuje i městská
část Praha 3. Ta v rámci programu Trojka pro sport nabízí svým občanům mnoho bezplatných sportovních a volnočasových aktivit zaměřených
na zdravý životní styl a fyzickou kondici. „Mám radost, že
jednou z akcí, která se pod
hlavičkou tohoto programu
koná, je právě i Tátafest,“
říká radní pro sport Irena
Ropková (ČSSD). „Nenechte
se zmýlit názvem. Sportovní
i kreativní disciplíny jsou určeny nejen tatínkům s dětmi,
ale samozřejmě i maminkám,“ dodává patronka projektu Trojka pro sport. ME T

Souboj rivalů v Bitters lize

mo, o tom nás přesvědčily
v minulých zápasech. O emoce a vypjaté situace nebyla
nouze. Lions i Steelers jsou
ve formě a předvádí špičkový fotbal. Skvělou atmosféru na Žižkově by si tak měl
užít každý fanoušek amerického fotbalu, ale i ten,
kdo se s tímto progresivním
sportem teprve seznamuje.
A kdo nemůže v neděli dorazit přímo na stadion, může
si vychutnat tento vizuálně
atraktivní sport v přímém
přenosu na ČT sport. Chybět
nebude ani vystoupení roztleskávaček nebo DJ. Na své
si přijde každý! Vstupenky
na zastřešenou tribunu jsou
k dispozici v síti Ticketlive.

Na Pražačce si užijí tátové s celou rodinou.

ňuje za organizátory Zuzana
Kortusová.
Fotbal,
nejoblíbenější
sport na planetě, bude letos
vévodit i Tátafestu, který zahájí mezinárodní turnaj ve
fotbale. K vidění budou například týmy z Ukrajiny, Uzbe-

MY.AKTIVITY

kistánu, Makedonie, Vietnamu, Ruska a Íránu. Fotbalový
turnaj je připraven v rámci
projektu Rodina pro rodiny,
který je zaměřen na přirozenou integraci menšin mezi
českou populaci. „Sport je
jedním z nejpřirozenějších

Ty už se mohou připravovat
na semifinále. O druhé místo se přetahují Prague Lions
a Ostrava Steelers. A právě
tyto dva týmy změří síly v letošním druhém televizním
utkání. Ve hře je tak hodně.
Druhé místo zaručuje výhodu domácího prostředí pro
semifinále, ve kterém se hraje pouze jeden zápas. Je tedy
rozdíl, jestli se klíčový zápas
sezóny bude hrát v Praze
nebo Ostravě.
Na Žižkově tak lze od 19:00
očekávat nelítostný boj. Že
si oba týmy nedají nic zadar-

SOUBOJ RIVALŮ
PRAGUE LIONS vs. OSTRAVA STEELERS
Utkání Bitters ligy amerického fotbalu
vs

10. ČERVNA 19:00
STADION VIKTORIE ŽIŽKOV
Vstupenky (cena 100 Kč) a další informace www.caaf.cz / Přímý přenos ČT sport

praha

