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Milí čtenáři,
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přinášet

zajímavá

témata

ze
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rekonstrukci

koupaliště Riviéra, o nové nafukovací hale
pro

beachvolejbalové

městských
Přestavíme
i spolek

kurty
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jsme vybrali krasobruslařku Elišku Březinovou, s níž

jsme

se

pobavili

nejen

o plánech do budoucna. Také se dozvíte,
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STAVEBNÍ PRÁCE
POKRAČUJÍ
Výstavba
nového
25m
bazénu v Městském plaveckém stadionu Lužánky, který
umožní plavecký výcvik dětí,
rozplavbu pro mezinárodní
soutěže, pokračuje podle
plánu.
Prostor bývalého parku před hlavním vstupem je
srovnán se zemí, kvůli stavebním pracím byla
uzavřena komunikace.

CELOROČNÍ PROVOZ
KOUPALIŠTĚ RIVIÉRA
Město Brno plánuje rekonstrukci hlavní budovy koupaliště Riviéra
a s ním i rozšíření kapacity sociálního zázemí, zvýšení nabídky i ú-

AQUALUŽÁNCI AŽ
ZA ROK
Oblíbené bezplatné lekce
plavání pro děti do 6 let
v Městském
plaveckém stadionu Lužánky budou z provozních důvodu
zahájeny až po plánované
odstávce, tj. v roce 2023.
Bezplatné lekce plavání pro dospělé Aqualužáci
probíhají i nadále.

DODAVATEL
DOSTAVBY FCB
Projektovou
dokumentaci
k dostavbě
Fotbalového centra Brno (FCB) v Brněnských Ivanovicích připraví společnost Quality
Group, s. r. o., která nabídla z devíti uchazečů nejnižší
cenu.
FCB umožňuje celoroční fotbalové tréninky
mládeže, a to díky umělé trávě a nafukovací hale.

700 ŽÁKŮ
Kvůli špatně předvídatelným
pravidlům se řada škol rozhodla nepodstoupit riziko zavírání družinových kroužků,
a proto je do nynějšího
ročníku Sportovců do škol
zapojeno méně dětí.
Nyní je v projektu zapojeno 23 brněnských
základních škol s celkem 36 kroužky, v nichž je
nahlášeno přes 700 dětí.

rovně gastro provozů a vytvoření saunového světa s celoročním provozem.
Neměla by chybět ani dětská herna, prostor pro rodiče s malými dětmi
a variabilní víceúčelové sály. Počítá se i s prostory pro kanceláře,
v sousedním Areálu dopravní výchovy přibude 17 parkovacích míst.

Díky novému dispozičnímu uspořádání dojde
ke zvětšení celkové podlahové plochy a bude tedy
možné navýšit potřebnou kapacitu hygienického
zázemí koupaliště.
Samotná realizace se plánuje v roce 2023, nicméně už nyní je třeba
vyřešit navýšení kapacit sociálního zařízení a převlékáren. Již tuto letní
sezonu se bude proto z individuální investiční dotace z rozpočtu města
Brna pořizovat šest montovaných staveb, 2 sanitární buňky pro ženy, 2
pro muže a 2 univerzální pro šatny nebo stravovací provoz. Buňky se
budou využívat také během rekonstrukce hlavní budovy, aby se
nemusel přerušovat provoz koupaliště.
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NA BEACHVOLEJBAL
I V ZIMĚ
oblíbený plážový volejbal si nyní můžete dopřát i během zimního
období, a to v krásném prostředí koupaliště riviéra.
Nafukovací,

vyhřívaná

beachvolejbalová

hala

na

Rezervaci

lze

provést

na

stránkách

koupališti Riviéra umožňuje hrát ryze letní hru i během

beach.sportujemevbrne.cz nebo brnoid.cz,

zimy. Hale pokrývá šest hřišť, které lze využít také na

je třeba zaplatit zálohu.

beach badminton nebo beach tenis.
Recepce pro hráče je umístěna v info koutku hned za
Za hodinu pronájmu

pokladnami, kde je rovněž zázemí pro hráče.
STAREZ - SPORT, a.s., který beachvolejbalové kurty

se v čase od 14:00-16:00

nejširší

ve všední dny

veřejnosti, i během období nepříliš příznivé pro letní

účtuje 440 Kč,

provozuje,

chce

tento

sport

přiblížit

co

sporty.
Otevřeno je každý den od 14 do 22 hodin. V případě, že
bude zájem i o dopolední časy, provoz se rozšíří.

v pozdějších odpoledních
hodinách
a během víkendu a svátků
600 Kč.

Bližší informace:
beach.sportujemevbrne.cz

ˇ a sport
Deti

DOPŘEJTE DĚTEM
TÁBOR NA KOUPALIŠTI
Léto je ještě daleko, ale již nyní je čas pomýšlet na aktivity dětí
v době letních prázdnin.
Všestranný program plný sportu a skvělé zábavy nabízí již
několik let příměstské tábory v jedné z nejoblíbenějších
destinací Brna na koupališti Riviéra, které pořádá provozovatel
areálu, městská společnost STAREZ – SPORT, a.s. I letos se
Riviéra otevře v obou prázdninových měsících pro několik
turnusů a děti tak poznají koupaliště ze zcela jiné stránky.
Kromě pobytu u vody je pro děti připraven bohatý
doprovodný program. Vědu dětem představí zábavnou
formou interaktivní expozice VIDA!, netradiční sportovní
aktivity si děti vyzkouší v lanovém centru Jungle Park, na kole či
koloběžce si zajezdí v Dopravním hřišti v Areálu dopravní
výchovy (ADV), zacvičí si na workoutovém hřišti v ADV na
Riviéře. Všechny tyto aktivity jsou v docházkové vzdálenosti.
Každý týden je náplň tábora navíc doplněna příslušným
animačním programem pro návštěvníky koupaliště.

V případě nepříznivého počasí je samozřejmě připraven
alternativní program pod střechou. Dětem je vyhrazen
prostor nejen ve vodě, ale i na souši.
Ačkoli se tábor koná na koupališti, není třeba se obávat,
že dítě ještě neumí plavat. Tábory jsou určené pro plavce
i neplavce,

děti

jsou

pod

dohledem

kvalifi-

kovaných vedoucích a instruktorů plavání.
V ceně tábora je zajištěné zdravé stravovaní (oběd
a pitný režim po celý den).

kvalifikovaní instruktoři
vodní atrakce (15m skluzavka, tobogan,
leknínový most, lezecká stěna aj.)
pro děti ve věku od 6-12 let
skupinky přizpůsobené věku dětí

Bližší informace:
primestak.sportujemevbrne.cz

AŤ SI DĚTI VYZKOUŠÍ
OSIDLOVÁNÍ ZÁPADU
Po velikém ohlasu z předchozího roku se bude konat i letos
pobytový tábor v blízkosti rekreačního střediska Jasenka
v Zubří, který pořádá Městský sportovní klub.
Letošní téma je Tenkrát na západě a děti si na vlastní kůži
vyzkouší, jaké to bylo během počátků osidlování Ameriky.
Samozřejmě

nebudou

chybět

šerifové

nebo

proradní

bandité, rýžování zlata či výroba správného kovbojského
vybavení.
Ubytování je v krásné přírodě CHKO Žďárských vrchů ve
stanech s podsadou.

Bližší informace:
mskbrno.cz/tabor

ZIMNÍ RADOVÁNKY
NA VYSOČINĚ
Zima je v plném proudu a vy jste ještě nevytáhli lyže či běžky?
Děti si v rozmáčeném městě pořádně ani nezasáňkovaly a jediný
vytvořený sněhulák se vám vlezl do promáčených rukavic? Pak je
ten správný čas vyrazit na zimní dovolenou na Vysočinu.
Vysočina nabízí nepřeberné možnosti zimního sportování. Ať jste
vyznavači klasického lyžování nebo rádi prozkoumáváte přírodu
na běžkách, rekreace v Jasence Zubří vás po všech stránkách
uspokojí.
Zima je zde opravdu kouzelná. Okolí je většinu zimy pokryté
hustou vrstvou sněhu, stromy se prohýbají pod bílou pokrývkou
a v krbu praská dříví. Že je to jak z pohádky? Pak neváhejte
a vyrazte do Zubří.
Hned

za

areálem

začínají

udržované

běžkařské

tratě

prožijte nezapomenutelné
jarní prázdniny
v příjemném rekreačním
středisku Jasenka v zubří,
Areál nabízí ubytování ve stylových
jednopatrových chatkách až pro 4-5
osob nebo ve dvoulůžkových pokojích
v hotelovém domě. Celková kapacita
střediska je 98 osob.
Středisko je rovněž vhodné pro:

a v dojezdové blízkosti je lyžařský svah Harusák. Děti se jistě

uspořádání oslavy,

vyřádí na sáňkách na kopci za hlavní budovou a na stavění

firemní teambuilding,

sněhuláků bývá obvykle sněhu dost. A pokud je ani tyto ak-

školní výlety,

tivity neunaví, mohou se přesunout do herny v suterénu se

adaptační programy,

stoly na ping-pong a kulečník, k dispozici je i stolní fotbálek

tábory aj.

a šipky.
Pro klidnější rekreaci je ideální členitá klubovna s dětským
koutkem a deskovými hrami k zapůjčení.

Bližší informace:
zubri.sportujemevbrne.cz

PŘES RIVIÉRU POVEDE LANOVKA
Spojení mezi okolím výstaviště s univerzitním kampusem a FN v Bohunicích má nabídnout lanovka,
jejíž projekt byl předložen na stavební úřad. Pokud se získá dotace pokrývající výraznou část peněz
(náklady se nyní pohybují okolo 650 milionů Kč), pak by se měla stavba zahájit v roce 2023 nebo
2024.
Trasa dlouhá 1,7 kilometru započne ve stanici Pisárky-Lipová poblíž současných zastávek MHD, dále
povede mezi plánovanou multifunkční halou a Pavilonem Z k mezistanici Riviéra u Bauerovy ulice.
Následně lanovka vystoupá přes koupaliště, řeku Svratku a les na kopec do další mezistanice
Kampus, z ní zamíří na konečnou Kampus-terminál. Kabinky by mohly převést až dva tisíce
cestujících za hodinu.

PŘIDEJ SE DO TÝMU
Během celého roku hledáme posily do našeho týmu, ať již na pracovní poměr nebo brigádníky (plavčíky,
lázeňské, pokladní, strojníky, kuchaře atd.).
Nabízíme:
po zapracování osobní příplatek,
5 týdnů dovolené, 3 sick days,
stravenky,
příspěvek na volnočasové aktivity nebo rekreaci
až do výše 8 000 Kč,
měsíční příspěvek na penzijní či životní pojištění
500 Kč,
možnost Multisport karty za zvýhodněnou cenu,
další vzdělávání a benefity.

městská firma spravující
brněnská sportoviště

přátelský kolektiv
a prostředí

Bližší informace:
STRANA
starez.sportujemevbrne.cz/volna-mista

ˇ a sport
Deti

14 305 LIDÍ BĚHEM DNŮ
SPORTOVIŠŤ
o 6. ročník Dnů sportovišť byl enormní zájem, téměř ihned po zahájení
rezervací bylo na některých sportovištích obsazeno.
Po roční odmlce z důvodu protipandemických opatření bylo možné uskutečnit oblíbené Dny sportovišť,
během nichž si široká veřejnost v průběhu vánočních svátků zasportovala zdarma na vybraných brněnských
sportovištích.
Milovníci vody ocenili program

Typicky zimní sport bruslení si

v Aquaparku Kohoutovice, kde

zájemci užili na kluzištích Vodova

se během každého hodinového

a za Lužánkami, ve Winning

bloku uskutečnila soutěž v jízdě

Group Areně či v Krasohale – TJ

na toboganu a kde se hlavně

Stadion Brno.

děti mohly užít zábavu
s aquazorbingem.

V Bazénu za Lužánkami si lidé již tradičně
zařádili na paddleboardech či skákacích
vodních atrakcích. Rekreační plavání poskytl
Sportareál Družstevní, Bazén Ponávka i Lázně
Rašínova, kde byla volně přístupná
i posilovna.
Kromě městských sportovišť
se do akce zapojila také
lezecká stěna Hudy
ve Vídeňské ulici.

Pro velký zájem byly bezplatné dny
rozšířeny i na leden v Minigolf One
v NC Královo Pole.

Informujeme

DOTACE SPORTOVNÍCH
KLUBŮ
Motivační konference na veletrhu sport life! přinesla novou naději na
financování sportování dětí
Na veletrhu Life!, který se konal v listopadu minulého roku, proběhla online konference v pavilonu P nazvaná
příznačně pro současnou dobu „Motivační konference – sportování dětí v době covidové“.
Konference se zúčastnili pan Petr Božek (vedoucí odboru sportu na Magistrátu města Brna), dále dráhový
cyklista Tomáš Bábek, starosta Sokola Brno 1, předseda české gymnastické federace Martin Vlk
a profesionální trenér týmu Basket Brno Lubomír Růžička.
Všichni debatující se shodli na tom, že přístup k tématu sportování dětí je v současné době ještě více aktuální,
než kdy před tím a že všichni, kdo jsou v tomto oboru zainteresovaní, musí této věci věnovat co největší úsilí
a podporu. Pánové Vlk a Růžička se shodli na tom, že finanční podpora v oblasti sportu je ve městě Brně,
ve srovnání např. s kulturou, na nízké úrovni a zasloužila by si daleko vyšší dotační rozpočet, než jaký
je v současné době sportovním klubům a organizacím k dispozici.
Dle názoru pana Božka je zřejmé, že úloha města, potažmo odboru sportu v této době vrůstá. "V Brně máme
cca 350 sportovních klubů a budeme se snažit jim tuto těžkou dobu nějak ulehčit – hlavně zvýšením alokace
finančních prostředků. S navýšením finančních prostředků bude magistrát řešit i uznatelnost nákladů v této těžké
době, jako jsou např. online tréninky a podobně. Město Brno dlouhodobě sport podporuje, máme zde skvělé
sportovce a věřím, že i když tady s námi covid zůstane, tak určitě sportování mládeže a jejich podpora bude stále
hlavní prioritou,“ uvedl na Motivační konferenci.
Dále pan Božek sdělil: „Brno má dotační program na podporu mládeže a stále apelujeme na vedení města, aby se
zde zvýšily finanční prostředky. Sportovní kluby budou mít v roce 2022 abnormální nárůst nákladů, což se bude
promítat do nájemních smluv. Na toto máme dotační program na podporu provozu a pro vrcholové kluby bude
vyhlášen „Anticovid program“.

Zeptali jsme se

OLYMPIÁDA JE
PRO MĚ NEJVYŠŠÍ METOU,
ŘÍKÁ KRASOBRUSLAŘKA
BŘEZINOVÁ
Účast na Zimních olympijských hrách v Pekingu si zajistila skvělým výkonem na mistrovství světa.

Krasobruslařka Eliška Březinová přitom bude členkou české výpravy vůbec poprvé. „V současné situaci je pro mě
cílem do Pekingu vůbec odletět,“ říká Březinová, kterou před olympiádou podporuje Brněnské centrum
sportovních nadějí.

V jednom rozhovoru jste uvedla, že se mezi ostatními krasobruslařkami cítíte
jako babička.
Na soutěžích se prosazují spíše krasobruslařky mladší o pět nebo deset let. Náš sport se rychle posunul
dopředu. Díky tvrdému tréninku jsou děvčata již v útlém věku schopna skákat stejně nebo v některých
případech mnohem lépe než mistři světa.

Eliška Březinová se narodila 19. 2. 1996 v Brně a krasobruslení má doslova
v krvi. Věnoval se mu její otec Rudolf Březina, její starší bratr Michal zase
patří k předním českým reprezentantům. Březinová, která je členkou klubu
VSK Technika Brno, minulý rok na MS ve Stockholmu skončila na 22. místě
a nominovala se tak na zimní olympiádu. Kromě sportu na vrcholové úrovni
zvládá také studium. Absolvovala obor Kondiční trénink a aplikovaná
kineziologie na Fakultě sportovních studií MU v Brně a pokračuje ve studiu
učitelství tělesné výchovy.

Vám je pětadvacet let. Řekla byste, že Zimní olympiáda v Pekingu bude
vrcholem vaší kariéry?
Je to možné. Ale ještě bych nepředbíhala.

Co pro vás olympijské hry znamenají?
Myslím, že pro sportovce je to nejvyšší meta, na kterou může dosáhnout. Už jen proto, že olympiáda je
jednou za čtyři roky a je velmi těžké se na ni nominovat.

Jedete do Pekingu s nějakým cílem?
Vzhledem k současné epidemiologické situaci je pro mě tím hlavním se na olympiádu vůbec dostat. A až
pak jsou ty další cíle, které bych si zatím nechala pro sebe.

Jste zapojená do projektu Brněnského centra sportovních nadějí, který
podporuje mladé talenty a přeje si zamezit jejich odchodu mimo Brno či
Jihomoravský kraj. Jaké jsou podle vás v Brně podmínky pro trénink?
Podmínky jsou určitě dobré, vždy záleží spíše na přístupu sportovců. Samozřejmě by ale bylo lepší, kdyby
mělo krasobruslení v Brně větší členskou základnu.

Takže jste nepřemýšlela, že byste odjela do zahraničí, jako
například váš bratr, který trénuje v Kalifornii?
Kdybych odešla v tolika letech jako on, tak bych si možná zvykla být daleko
od domova a rodiny. Ale teď už to není nic pro mě. Mám však ráda letní
kempy. To jezdím například právě za bráchou do Kalifornie na pár týdnů
trénovat.

Pocházíte z krasobruslařské rodiny.
Přemýšlela jste někdy, že se ve šlépějích
svého otce a staršího bratra nevydáte
a budete dělat něco jiného?
Bruslím odmala a v osmi letech jsem navíc začala se
sportovní gymnastikou v TJ Sokol Brno I. Přestože mě
gymnastika bavila, rozhodla jsem se naplno věnovat
bruslení. Stojím si za tím, že jsem udělala dobře.

MLÁDÍ
A ZKUŠENOST
V BCSN
Do nového ročníku programu Brněnského centra sportovních nadějí
2021/2022 bylo vybráno 30 sportovců olympijských sportů, kteří
splnili podmínky přijetí a zanechali po sobě stopu na evropském,
světovém

nebo

olympijském

sportovišti.

Byli

vybráni

mladí

talentovaní sportovci, kteří ještě ani nedosáhli plnoletosti a k nim
také, jako vzory a příklady, jejich starší kolegové, kteří za sebou mají
světové a olympijské zkušenosti i medailová umístění.

1

broková střelba
Jak již bývá v Brně tradicí, dosahují
dlouhodobě vysoké úrovně brokoví
střelci. Mládí zastupují Zina Hrdličková
(3. na ME juniorek) a Petr Dorničák (8.

Petr Dorničák

na ME juniorů), oba broková střelba
trap, stejně jako olympijský vítěz v této

Zina Hrdličková

disciplíně Jiří Lipták.

Jiří Lipták

2

dráhová cyklistika
Druhá

disciplína,

která

má

v

Brně

reprezentační

zastoupení, je dráhová cyklistika. Nadějné dráhařky jsou
Anna a Veronika Jaborníková

sestry Jaborníkovi - Anna (6. místo na MS juniorů ve

sprintu) a Veronika (8. místo na ME do 23 let v keirinu),
stejně jako mladý Jakub Malášek (2. místo na MS juniorů
v keirinu), mentorem jim je zkušený olympionik Tomáš
Bábek.

Jakub Malášek

Tomáš Bábek

3

windsurfing

Nové odvětví, ve kterém se brněnským sportovcům
daří, je windsurfing, kde máme mistryni Evropy
Kristýnu Chalupníkovou a druhou na MS a neméně

Kristýna Piňosová

nadějnou Kristýnu Piňosovou, která na ME obsadila

7. místo.

Kristýna Chalupníková

4

krasobruslení
Nesmíme zapomenout ani na krasobruslení,
kde

se

Eliška

Březinová

a

sourozenci

Taschlerovi probojovali na zimní olympijské hry

Eliška Březinová

v Číně.

sourozenci Taschlerovi

5

šerm a lezení
Plejádu olympioniků v programu BCSN ještě zastupují
medailista

z

posledních

OH

sportovní

šermíř

Alexander Choupenitch a sportovní lezec Adam
Ondra, kteří se připravují na letní OH, konané v roce
2024 v Paříži.

Alexander Choupenitch

Adam Ondra

Brněnské centrum sportovních nadějí

je dlouhodobý projekt, jehož cílem je zlepšit tréninkové, materiální, rehabilitační
a lékařské podmínky pro přípravu jihomoravských sportovců, kteří nás reprezentují
anebo v budoucnu mohou reprezentovat
na Olympijských hrách. Projektem BCSN podporujeme mladé sportovní naděje
a hodláme zamezit odchodu nejtalentovanějších sportovců mimo Brno či
Jihomoravský kraj. Díky finanční dotační podpoře z města Brna
i z JMK se nám to, dle dosažených výsledků, daří. Celkový seznam nominovaných
sportovců naleznete na bcsn.cz.

Predstavujeme
ˇ

Zdroj foto: archiv Curling Brno, foto Dagmar Horáková, TaDy foto

ZAHRAJTE SI V BRNĚ
CURLING
Věděli jste, že od
roku 2019 si v Brně
můžete zahrát
curling? První
specializovaná hala
v jihomoravské
metropoli nabízí
veřejnosti, firmám
i školám možnost
vyzkoušet si tento
oblíbený olympijský
sport na vlastní
kůži.

Curlingové sportoviště najdete v areálu Nové Zbrojovky v Brně-Židenicích.

Nachází se v jedné z původních industriálních hal, která mu propůjčuje
autentickou atmosféru. K dispozici jsou tři ledové dráhy včetně šaten, relax
zóny, místnosti pro posezení a catering, stejně jako sociálního zázemí.
Sport pro každého
Brněnská hala vznikla jako třetí specializovaná aréna pro curling v ČR. Další
dvě sídlí v Praze. Curling si tu může zahrát skutečně kdokoliv. Na tomto
sportu je totiž skvělé, že ho fyzicky zvládnou všichni od dětí po seniory.
„Je to podobné, jako kdybyste šli na bowling. Domluvíte se s přáteli,
zarezervujete si dráhu, přijdete a užijete si hru. Naši instruktoři vám vše
vysvětlí, veškeré curlingové vybavení vám zapůjčíme. S sebou potřebujete
pouze

sportovní

obuv

s

čistou

podrážkou,“

uvádí

Lucie

Hušková,

marketingová manažerka spolku Curling Brno, který sportoviště provozuje.

Pro děti i dospělé
Curlingová hala v Brně nabízí několik možností hry. Pro veřejnost jsou tu tři druhy herních balíčků. Liší se
podle délky hry. Jednou měsíčně se koná turnaj pro amatéry. Pokud se chcete curling naučit více do hloubky,
můžete se přihlásit do kurzů pro začátečníky. Pro firmy pořádá Curling Brno večírky a teambuildingy.
A zaměřuje se také na děti a školy. Loni odstartoval dětský sportovní oddíl, školy pak mohou využít dopoledne pro netradiční tělocvik.

Bližší informace:
curlingbrno.cz

Predstavujeme
ˇ

ODVAHA, ROZHODNOST
A RESPEKT. TYTO HODNOTY
DĚTI UČÍ JUDO SKKP BRNO
Bílá kimona, barevné pásky a časté pády na zem. Takto si judo představuje většina lidí. Pro členy klubu
SKKP Brno však tento bojový sport znamená něco jiného. Kromě obratnosti a schopnosti rychlé reakce je
judo učí základním morálním pravidlům.
Za více než sedmdesátiletou historii vybojovali členové SKKP Brno spoustu medailí a v roce 2017 a 2018 se
oddíl stal dokonce tím nejúspěšnějším v Česku. Klub, který trénuje v Městské hale Vodova, má v současné
chvíli 380 členů. „Jsme rádi za každého nového nadšence. Judo má kromě pozitivních dopadů na zdraví také vliv na
psychiku. Posiluje morálku a charakter dětí, navíc je naučí pravidelnosti a cílevědomosti,“ říká trenér dorostů
a juniorů Jaroslav Švec. Nábor nových členů probíhá každé pondělí a středu od 16 do 17 hodin.

Limity v judu neexistují
Přesto, že se judo může zdát jako tvrdý sport, je vhodný pro holky i kluky. „Nezáleží na fyzických dispozicích ani
věku. Hlavní je odhodlání cvičit a pracovat na sobě,“ dodává Švec. Brněnský klub má několik skupin rozdělených
podle věku a zkušeností malých judistů.
Ti se nejdříve musí naučit krom etiky juda také správnou chůzi po tatami a pádovou techniku. Takový výcvik
trvá zhruba 6 měsíců. Teprve poté je trenéři začínají učit základní chvaty. Techniky, které sportovci zvládají, se
poté odráží v barvě jejich pásku. „Všichni začínají s bílým páskem, přičemž nejvyšší meta, které můžou dosáhnout,
je pásek černý. To je ale práce na spoustu let a ne všichni této úrovně dosáhnou. U nás se děti většinou probojují
k zelenému, modrému a v některých případech k hnědému pásku,“ vysvětluje trenér.
Mezi výhody tohoto bojového sportu patří také jeho malá finanční náročnost. Není třeba kupovat drahé
vybavení, dětem stačí pouze kimono, které slouží jako ochranná pomůcka. „Ačkoli je judo bezpečný sport, děti
musí počítat s tím, že na zem budou padat často,“ uzavírá Švec.

ˇ

Predstavujeme
ˇ
HISTORIE SPORTU

Návštěvníci nahlédnou do tajů brněnského sportu díky exponátům nejlepších
světových vyznamenání našich sportovců. Nejstarší předměty pocházejí z 20. let 20.
století a představují orelské odznaky a pamětní plakety. Současné úspěchy představí

formou
komentovaných
prohlídek a besed
s profesionálními
sportovci ukazuje
Galerie sportu již
několik měsíců
žákům historii
brněnského sportu.

například exponáty hokejové Komety nebo také přiblíží besedy se známými sportovci.
K vidění jsou poháry a medaile, klubové kroniky, cvičební náčiní, dresy aj. Součástí
expozice je i fotokoutek, kde se mohou návštěvníci vyfotit v dresech brněnských týmů
např. Komety, Zbrojovky, Basketu Brno a KP Brno, ale také v kimonu či cyklodresu.
bronzová medaile atletky Šárky Kašpárkové z olympijských her
v Atlantě z roku 1996 a zlatá medaile z mistrovství světa z Athén
1997
trofej Lucie Šafářové z finále ženské dvouhry na French Open
2015, pohár za vítězství v Australian Open 2017, stejně jako pohár
a medaile za vítězství e Fed Cup 2015
vítězný pohár z Mistrovství ČR 2001 BK
Žabiny Brno
zlaté medaile a dres pro mistra Evropy
2020 ve dráhové cyklistice Tomáše
Bábka
trofej historicky nejúspěšnějšího
střelce Československé
basketbalového ligy Josefa Jelínka
pohár družstva s Milošem Hrazdírou
za vítězství 1. etapy závodu míru 1976
krasobruslařské brusle Michala
Březiny z olympijských her
ve Vancouveru 2010
stříbrná medaile Hany Horákové z MS
v basketbalu žen 2010 a trofej pro
nejlepší basketbalistku Evropy za rok
2010
a mnoho dalšího...

Bližší informace:
sima@starezsport.cz

ˇ

CHYSTANÉ
OPRAVY SPORTOVIŠŤ

Informujeme

sportoviště letos

Sportoviště spravovaná městskou společností STAREZ - SPORT, a.s. každoročně zvyšují

čekají mnohé

kvalitu svých služeb. Společnost investuje nemalé částky do rekonstrukcí a vybavení

změny, ať již

svěřených areálů. Vedle velkých strategických projektů, mezi něž patří např. výstavba
25m bazénu v Městském plaveckém stadionu Lužánky nebo tréninkové haly

většího rázu či

v Městských halách Vodova, provádí větší či menší opravy a inovace. Pružně tak rea-

drobné opravy.

guje na zvyšující se požadavky návštěvníků i standardů.

bazény a koupaliště
Pomineme-li výstavbu 25m bazénu v Městském plaveckém stadionu Lužánky, dojde ve sportovišti
k rekonstrukci bazénové haly i bazénu. Nově se obloží bazénová vana i prostor kolem bazénu,
tentokrát i s podlahovým topením, a vymění se bazénové technologie a hydroizolace. Rovněž se
chystá rekonstrukce podhledů a nosných konstrukcí haly a kompletní výměna osvětlení. Dále se
zde pustí do generální opravy sprch, sušáren a toalet a oprav prostor v provozním zázemí.
V Bazénu Ponávka se plánuje oprava bojlerů na ohřev vody včetně výměny potrubí a rampy pro
vozíčkáře a odkládání kol.
V Aquaparku Kohoutovice se připravuje oprava toboganu, rozvodů vzduchotechniky a UV lamp
včetně výměny výbojek.
V Lázních Rašínova se zaměří na opravu střechy a rozvodů elektřiny v celém objektu a v bazénové
hale se plánuje nákup skříněk na ručníky.
V Letním koupališti Zábrdovice se zahájí 1. etapa opravy vlnobití, dojde k opravě bazénové vany
u toboganu a zrekonstruují se potrubí a bojlery na teplou vodu. Nové podoby dozná i bufet.
Na Riviéře se natřou mosty, opraví plot a spraví přístupová cesta u beachvolejbalových kurtů.

tělocvičny
V Městských halách Vodova se vymění povrch posilovny a dojde i k přebroušení a přelakování
palubovky v tělocvičně Nové haly. Kvůli netěsnícím oknům nad vstupy do Nové haly dojde
k výměně oken, k opravě a sanaci vlhnoucích zdí u vstupu pro hráče, změny se dočkají také
vstupní prostory pro návštěvníky obou hal (schodiště, podhledy, dveře aj). Vzhledem k havarijnímu stavu střechy Nové haly dojde rovněž ke kompletní opravě střechy. Na kluzišti Vodova budou
také kvůli bezpečnosti instalovány ochranné sítě za branky.

ˇ

areály pro fotbal
Ve Fotbalovém centru Brno v Brněnských Ivanovicích je letos v plánu například dokončení
rekonstrukcí šaten a regenerační místnosti se saunou, ochlazovací a odpočinkovou zónou, a také
kompletní výměna osvětlení hlavního hřiště. Počítá se také s revitalizací opěrné zdi u nafukovací haly
a opravou kanalizace. Přibydou i dva montované domky pro uskladnění traktoru a nářadí.
Ve Fotbalovém centru Lužánky bude vyměněno osvětlení a povrch s umělou trávou, zároveň se
vybudují buňky pro zázemí hřiště. Na hřišti v areálu Malé kopané dojde k rekultivaci části umělého
trávníku.

rekreační středisko
V rekreačním středisku Jasenka v Zubří se zaměří na změnu vytápění chatek a kompletní opravu
trafostanice a rozvodových skříní i na rekonstrukci osvětlení v celém areálu. I nadále se bude
pokračovat v opravě hlavní kanalizace.

DO VÝZKUMU SE HLEDAJÍ
ŽENY VE VĚKU 60-65 LET
Pro výzkum na Fakultě sportovních studií MU v Brně se
hledají ženy ve věku 60-65 let, které nevykonávají
pravidelnou pohybovou aktivitu a které by chtěly začít
cvičit a zjistit, jak ovlivňuje pravidelné cvičení složení těla
nebo úroveň vaší fyzické zdatnosti.
cvičení metodou celkové elektromyostimulace (EMS)
nebo kruhového tréninku v posilovně
pravidelné lekce pod vedením zkušených trenérů
výsledky ze vstupního a výstupního měření složení
těla, kostní denzity a posouzení úrovně fyzické
zdatnosti

KONTAKT
e-mail:
kotkova.misa@gmail.com.cz
do 6. 2. 2022.

kruhové tréninky se konají 2x týdně v po a čt od 16:00 do
17:00 v posilovně na Fakultě sportovních studií v BrněBohunicích
tréninky EMS probíhají 1x týdně dle individuální domluvy ve
studiu BODY EXPRESS, pobočka Pražákova 69, Brno.
Tréninky probíhají po dobu 10 týdnů na jaře 2022. Přesný termín
bude upřesněn po naplnění kapacity.

ˇ

Regenerace

SPORTOVAT SE DÁ
ZA KAŽDÉHO POČASÍ
I V KAŽDÉM VĚKU
Jaro je ještě

Posilovny, které spravuje městská společnosti STAREZ – SPORT, a.s. přináší kromě

daleko

radosti ze sportování i spoustu výhod. Např. v Aquaparku Kohoutovice si nejenže
zacvičíte s výhledem na bazény, ale můžete své posilování zakončit i kondičním

a vám chybí

plaváním, relaxací ve vířivce nebo v páře. Tyto služby jsou již v ceně vstupu, záleží jen na

pohyb?

vás, čemu dáte přednost.

Co takhle

běhejte přírodou i pod střechou

vyrazit

Díky velkému množství strojů a náčiní si zde snadno procvičíte všechny tělesné partie.

do posilovny

V cardio zóně si dokonce můžete i při nevlídném počasí proběhnout krásnou pří-

a pořádně si

rodou z celého světa. Doprovodná videa Spoteee vás totiž
přenesou na rozličná místa a dají tak vašemu

protáhnout tělo?

běhu jiný rozměr.

sálové aktivity
Videa k běhu naleznete i v posilovně v centru města. V Lázních
Rašínova je vám k dispozici klimatizovaná posilovna i cvičební sál
vybavený zrcadly, baletní tyčí a boxovacím pytlem. Vedle pronájmu
pro různé druhy rehabilitačního a sálového cvičení zde probíhají
lekce Total body, ve kterých se trenér zaměřuje na kardio cviky
spolu s posilováním.

osobní trenér
Pokud si nevíte rady, zda na posilovacích strojích cvičíte
správně,

či

si

chcete

nejprve

sestavit

tréninkový

plán

a prokonzultovat správnou výživu, můžete využít cvičení
s profesionálním trenérem kondičního posilování.

KONTAKTY NA TRENÉRA:
nutná rezervace:
731 445 303
trener-rasinova@starezsport.cz.

cvičení seniorů
Posilování se nemusíte vyhýbat ani v pokročilejším věku, jen je třeba dbát na svou
fyzickou kondici a momentální stav. Doporučujeme hledat taková cvičení, kde jste pod
dohledem zkušeného personálu. Např. v Lázních Rašínova je posilovna v pondělí v čase
10:00-11:00 vyhrazena právě pro seniory, kteří cvičí na strojích v přítomnosti
akreditovaného trenéra se specializací na cvičení a posilování pro seniory. Pokud se
někteří starší bojí cvičit na cvičících strojích, mohou si pod vedením stejné trenéra
zacvičit ve středu od 10:00 do 11:00 ve cvičebním sále.

cvičení ve vodě
Pro lidi v pokročilejším věku, kteří se cvičení v sále nebo v posilovně
bojí, je ideální cvičení ve vodě, kde nejsou tolik zatěžovány klouby.
Oblíbené je cvičení v Bazénu Ponávka, kde kromě aktivní části
s cvičitelkou mohou senioři strávit volnější čas po cvičení relaxací
v bazénu či v páře.

výhody cvičení:
Klíčem k dlouhému a kvalitnímu životu je dostatek pohybu. Vhodně sestavený, dlouhodobě prováděný
cvičební program přináší nejedno pozitivum:

nižší výskyt
bolestí kloubů
a svalů

méně
některých
onemocnění
(hypertenze,
diabetu atd.)

silnější
kosti

zlepšená
pohyblivost
rovnováha

nižší
pravděpodobnost vzniku
obezity

pomalejší
ztráta svalové
hmoty
a svalové síly

nižší výskyt
pádů
a závažných
zdravotních
poruch

DĚKUJEME, ŽE JSTE
BYLI V ROCE 2021
S NÁMI
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