Město vybudovalo nové víceúčelové hřiště pro mladé hokejisty
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Víceúčelové hřiště pro mladé hokejisty nechalo vybudovat město Plzeň. Nové sportoviště o rozměrech 20 x 67 metrů za zhruba 11 milionů
korun stojí mezi zimním stadionem a malou tréninkovou halou v lokalitě Doudlevce. Moderní zázemí budou využívat malí hokejisté, ale i
mladí talenti, kteří navštěvují plzeňskou hokejovou akademii. Primárně tak bude hřiště sloužit 250 až 300 dětem a mladým lidem. Součástí
komplexu pro hokejisty se v budoucnu stane ještě i ubytovna akademie s tělocvičnou.
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„Základem toho, aby se Plzni dařilo, je výchova mládeže, bez toho to ani jinak nejde. Chceme-li vychovávat dobré hokejisty, musíme pro ně mít
dobré zázemí. Proto jsme se rozhodli podpořit tuto stavbu a podpořit i další tak, abychom si vychovávali své vlastní talenty úspěšně reprezentující
nejen Plzeň, ale i celou Českou republiku,“ uvedl při slavnostním představení hřiště primátor města Plzně Martin Zrzavecký (ČSSD). Hřiště
kompletně financovalo město ze svého rozpočtu.
Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře (ODS) nebyla stavba zcela jednoduchá. „Nachází se na místě původně travnaté plochy ve
svahu, zhotovitel tedy musel nechat dorovnat terén tak, aby se prostor vešel mezi malou halu a stávající parkoviště. Součástí byla železobetonová
opěrná stěna, na níž bylo nové hřiště založeno,“ přiblížil Pavel Šindelář. Moderní tréninkové hřiště má speciální umělý povrch, součástí je oplocení,
umělé osvětlení, vystrojení sportoviště sítěmi, branami a podobně. Děti a mladí sportovci na ploše mohou hrát nohejbal, volejbal, basketbal, tenis,
součástí je i sprinterská rovinka, hokejisté mají namalovány na povrchu i speciální žebříky na dynamické cvičební prvky.
„Hřiště potřebujeme proto, aby mládež nemusela cestovat všemožně po Plzni, abychom už konečně měli něco svého. Když děti skončí ve škole,
tak už mohou být celý den tady a mohou to využívat až do večera, a to nejen v létě,“ přiblížil předseda představenstva HC Škoda Plzeň Martin
Straka. Děti hrající hokej dosud využívaly různá hřiště u různých plzeňských škol, ale i sportoviště nacházející se mimo školská zařízení.
„Vše bylo vybudováno v nejvyšší kvalitě. Z hlediska designu nové hřiště koresponduje s okolními halami, drží to firemní kulturu hokejistů v jejich
barvách,“ doplnil projektant Pavel Šticha. Součástí areálu sloužícího hokejistům se brzy stane i nový objekt s tělocvičnou a ubytovnou pro mladé
talenty z hokejové akademie. Vznikne při horní malé hale, dokončen by měl být v létě 2019. I tento projekt bude financovat město Plzeň.
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