Športový basketbalový klub Lúky Bratislava
V poslednom čísle Journalu sme vás stručne
informovali o aktivitách našej nadácie. Postupne
by sme vám chceli predstaviť projekty, ktoré NADÁCIA
DALKIA SLOVENSKO podporila.
Je čoraz menej detí, ktoré zmysluplne
využívajú svoj voľný čas. Stále je však
dosť nadšencov spomedzi dospelých,
ktorí sa snažia zlákať deti a mládež na
šport. Patrí k nim aj pán Pospíšil, jeden
z trénerov a prezident basketbalového
klubu v Bratislave-Petržalke, ktorý nám ho
bližšie predstavil.
„Z basketbalového krúžku, ktorý som
viedol na ZŠ Beňadická od roku 1983, sa
stalo školské športové stredisko a napokon
športový basketbalový klub. Začínali sme
s jedným tímom a momentálne ich už
máme šesť, spolu približne 100 hráčok od
prípraviek až po kadetky, to znamená dievčatá
od 7 do 17 rokov. Tie najmenšie vedieme
najmä k radosti z pohybu a snažíme sa, aby
sa naučili rady chodiť do telocvične.“
Veríme, že väčšine z nich vydrží nadšenie

pre basketbal a možno sa o pár rokov ocitnú
v niektorom z úspešných tímov. Napríklad
družstvo minižiačok (vek 12 rokov) je
momentálne na 1. mieste v oblastnej súťaži
a minulý rok skončilo na majstrovstvách
Slovenska na 4. mieste. Mladšie žiačky,
14-ročné, sú v oblastnej súťaži tiež bez
konkurencie a v predchádzajúcej sezóne sa
umiestnili na 2. mieste v rámci Slovenska.
Staršie žiačky hrajú v celoslovenskej žiackej
súťaži a v nej sa aktuálne nachádzajú na 5.
mieste. „Kadetky, teda dievčatá narodené
v rokoch 1992 a 1993, sú výkladnou skriňou
klubu. V predošlej sezóne skončili na 2. mieste
na majstrovstvách SR. Hrajú dokonca aj v 1.
lige žien, kde sú momentálne na 2. mieste
a bojujú o postup do extraligy. Päť hráčok
je dokonca vo výberoch reprezentácie SR.“
Aj vďaka príspevku nadácie môže klub
fungovať na poloprofesionálnej úrovni.

Ako ďalej hovorí pán Pospíšil, „bez vašej
podpory by bol chod klubu veľmi náročný.
Nakúpili sme nový materiál na prípravu,
môžeme vycestovať na zápasy a turnaje,
máme z čoho zaplatiť prenájom telocviční“.
Asi by vám nenapadlo, že takýto klub funguje
bez akejkoľvek podpory štátu. Rodičia tiež
pomáhajú, ako môžu – vozia dievčatá na
zápasy, pomáhajú pri organizácii domácich
zápasov a veľmi fandia. „My sa im za to
snažíme odvďačiť radosťou zo športového
napredovania ich detí a zmysluplného
využitia voľného času. Radi privítame
v našich radoch aj dcéry zamestnancov
Dalkie,“ dodáva na záver prezident klubu.
Podrobnejšie informácie o klube, jeho
histórii, tímoch, tréneroch a rozpise zápasov
nájdete na jeho internetovej stránke
www.sbkluky.sk.

