SPORTUJEME v BRNĚ
LI S TOPA D - PROSINEC 2 017

Bruslařskou sezonu zahájí Mikuláš na ledě a soutěž o nejlepší masku čerta
Tradiční příchod Mikuláše netěší jen
hodné děti, ale taky fanoušky bruslení. Právě v úterý 5. prosince odstartuje opět akcí Mikuláš na ledě provoz
nové sezony Mobilního kluziště za
Lužánkami, které zajišťuje brněnská
městská společnost STAREZ – SPORT,
a. s. Od tří do pěti hodin odpoledne
Mikuláš pozve děti na led, kde se bude
soutěžit o nejlepší masku čerta.
Oproti minulé sezoně dochází k drobné úpravě otevírací doby. Ve všední
dny i o víkendech budou všechny
bloky po dvou hodinách. „ Páteční
a víkendové večerní bruslení se tedy
o hodinu zkrátí. K tomuto kroku jsme
přistoupili z důvodu udržení kvality
ledu, jelikož po třech hodinách bruslení byl led již příliš zničený,“ objasnila

Michaela Radimská, mluvčí společnosti STAREZ – SPORT, a. s. O led se
už v minulé sezoně starala nová rolba

města přitáhla za tři měsíce přes 27
tisíc návštěvníků.
Vedle ledové plochy o rozloze 1300
metrů čtverečních nabízí mobilní kluziště půjčovnu i brusírnu bruslí a občerstvení. „Podél budovy až ke kluzišti
je položen koberec z pryžové gumy,
návštěvníci tak mohou chodit pohodlně v bruslích ze šatny až na led, na WC
i do bufetu a nemusejí se přezouvat,“
sdělil vedoucí kluziště za Lužánkami
Bohumil Malčík.

kanadské značky Zamboni, která výrazně zlepšila jeho kvalitu.
Kluziště za Lužánkami funguje podle
závislosti na počasí od začátku prosince až do konce února. Přestože v minulé sezoně lákala bruslaře i zamrzlá
Brněnská přehrada, plocha v centru

OTEVÍRACÍ DOBA KLUZIŠTĚ
ZA LUŽÁNKAMI
Pondělí až pátek: 15.00–17.00 hodin,
18.00–20.00 hod.
Sobota, neděle, svátky a prázdniny:
9.00–11.00 hod., 12.00–14.00 hod.,
15.00–17.00 hod., 18.00–20.00 hod.

Life! představí velkou společnou expozici města i kraje
Brno – V letošním ročníku veletrhu Life! se spojí v jednom
pavilonu expozice Jihomoravského kraje, města Brna a STAREZ – SPORTU. Na pěti tisících
čtverečných metrech pavilonu
G2 Brněnského výstaviště se
návštěvníci mohou těšit na společnou velkolepou prezentaci.
Od 10. listopadu do neděle 12. listopadu se pavilon G2 promění ve Family hall. „Připravujeme ji ve spolupráci
s městem Brnem a Jihomoravským
krajem,“ informoval Štěpán Vrubl, ze
společnosti STAREZ-SPORT, a. s., která
dostala přípravu společné prezentace
na starost.
Kromě obřích nafukovacích koulí, které návštěvníci znají z televizní show
Drtivá porážka (Wipeout), zájemce
čeká dvacítka dalších atrakcí. Mohou

si zahrát třeba badminton, basketbal, florbal, stolní tenis nebo volejbal.
Děti pak čeká například školička in-

-line bruslení, pro zájemce důležité:
brusle s sebou! Stranou nezůstanou

ani netradiční sporty. „Připravili jsme
ukázky žonglování, které si mohou lidé
i sami vyzkoušet,“ řekl Štěpán Vrubl.
Zástupci Masarykova okruhu pak
přivezou trenažér jízdy na motorce,
sportovní tanec přiblíží populární Jan
Tománek a nejvšestrannější sportovní lezec Adam Ondra s pořadateli připravuje horolezeckou stěnu pro děti.
Slavnostního zahájení se v pátek v jedenáct hodin dopoledne ujme brněnský primátor Petr Vokřál. Sobotní program patří návštěvníkům z řad široké
veřejnosti. V neděli se přijedou na výstaviště podívat úspěšní jihomoravští
medailisté z Her VIII. letní olympiády
dětí a mládeže 2017 a čeká je společné
slavnostní setkání s panem hejtmanem. Chybět nebudou ani sportovní hvězdy z jižní Moravy prezentující
Unii sportovních klubů města Brna.
www.bvv.cz/life
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Světový šampion Podborský se stará o chod lázní a sport je pro něj stále droga
Brno – Málokterý český sportovec
se ve svém odvětví stal takovou
legendou jako Miroslav Podborský. Vysloužil si přezdívku „Pan
kvadriatlon“, protože v této náročné disciplíně, která spojuje čtyři
sporty v jeden, vybojoval dvacet
titulů světového šampiona. I když
toto číslo není jisté, stoprocentní
přehled nemá ani Podborský. „Nepamatuji si, kolik mám velkých
medailí,“ pousměje se nyní jedenapadesátiletý velikán, který od dětství žije v Brně.
Kvadriatlon spojuje plavání, jízdu na
kajaku, cyklistiku a běh. Závodí se na
sprinterských, středních i dlouhých
distancích, takže Podborský v jednom
roce klidně získal i tři různé světové
tituly. K tomu se stal několikrát evropským šampionem, naposledy před
třemi lety, a samozřejmě mistrem republiky. „Nikde už jsem nezávodil poslední dva roky, letos jsem jel akorát
štafetu na kajaku, jinak sportuji jen

tak hobby pro sebe. Na mistrovství
světa v Berlíně mě začalo bolet koleno
a bylo hotovo,“ říká Podborský. Nyní
pracuje jako strojník v Lázeňském
a relaxačním centru Rašínova v Brně.
„Zajišťujeme všechno zespodu po
technické stránce, aby byl dobrý oběh
a kvalitní voda, pojí se to s údržbou
celé budovy. To je nekončící práce,“
usmívá se hvězdný sportovec.
Sportovat nepřestal ani v padesáti letech. „Jsem závislý, denně musím nějaký sport mít. Je to taková droga, ještě pořád se potřebuji hýbat, ale už to
není tak hrozné jako předtím,“ sděluje
Podborský. Ve sbírce má obrovské
množství úspěchů, přitom mu podle
jeho slov stačilo, že ovládá dvě ze čtyř
disciplín. „Nemyslím si, že mi to extra
šlo, uměl jsem jen kajak a kolo. Plavání už nedoženete, když začnete pozdě,
a od přírody jsem běžecké nemohlo,
tyto dvě disciplíny mi daly víc práce.
Odtrpěl jsem si plavání a pak se netěšil na běh, ale tenkrát nebyl k mání
nikdo, kdo měl víc disciplín,“ popisuje.
Se sportem začal Podborský v pat-

Dny sportovišť v Brně: plavání nebo wellness zdarma
Když přijdete s dobrým nápadem, většinou se ujme a ze zajímavé akce se stane tradice. Stejně jako Dny sportovišť města
Brna, které společnost STAREZ
– SPORT, a. s., uspořádá letos už
potřetí. Tentokrát to bude v povánočním termínu od středy 27.
prosince do pátku 29. prosince.
Návštěvníkům ojedinělé akce se otevře několik brněnských sportovišť
zdarma. Rodiče i s dětmi si je mohou
prohlédnout a zároveň vyzkoušet,
jaké nabízejí možnosti. Už dva předchozí ročníky ukázaly, že jde o popu-

lární událost a také letos pořadatelé
očekávají vysokou návštěvnost. Letos
ovšem nepůjde o jednodenní záležitost, ale hned o třídenní. Radě města Brna předložil návrh na podporu
akce první náměstek primátora Petr

Hladík. „Nápad předkládám proto,
aby lidé po Vánocích měli otevřená
brněnská sportoviště a mohli si zajít
zasportovat. Užít si volný čas dohromady s celou rodinou, zaplavat si, případně zabruslit. Zároveň se jim představí sportoviště,“ přiblížil svou vizi
Hladík. Ve Dnech sportovišť města
Brna zpřístupní své areály například
Aquapark Kohoutovice a Lázeňské
a relaxační centrum Rašínova, kde pro
návštěvníky bude připraven blokový
vstup zdarma. Rašínova nabídne bazén i wellness, stejně tak i Aquapark.
V aquaparku bude 27. prosince v jedenáct hodin dopoledne zahájeno Mistrovství Brna v jízdě na toboganu. Připojí se také Městský plavecký stadion
Lužánky, Bazén Ponávka nebo Kluziště za Lužánkami. V Městském plaveckém stadionu Lužánky proběhne 27.
prosince od čtyř hodin odpoledne
lekce jízdy a cvičení na paddleboardech. Ve čtvrtek 28. prosince v poledne začne v Bazénu Ponávka hodinové
cvičení pro seniory. Více se dozvíte
o rezervaci pro vstup zdarma na sportoviště na webových stánkách:
www.densportovist.cz.

nácti letech, když se vrhl na kajak, po
vojně zběhl k triatlonu. „Kdybych si
mohl znovu vybrat, asi zvolím něco,
co mě finančně zajistí, tyhle sporty
nic nepřinesou. Kdyby člověk neměl
radost ze sportu, nebude je dělat vůbec,“ přemítá kvadriatlonová ikona.
Náročný čtyřboj
ovšem
zvládal
bravurně, takže
si udělal velké
jméno i v zahraničí. Vždyť o generaci
mladší
soupeře porážel
ještě těsně před
padesátkou.
A jaký je podle něj recept na sportovní
dlouhověkost? „Důležitá je pravidelnost, nedá se na sport jen tak vlítnout,
dát si novoroční předsevzetí, v lednu
zamakat a pak se celý rok plácat. Chce
to makat pravidelně, ať je škaredé,
nebo pěkné počasí, a hlavně si najít
sporty, které baví,“ dodává patrně
největší postava historie světového
kvadriatlonu.

Vánoce na Svoboďáku
Letos budou zahájeny Vánoční trhy
v centru Brna v pátek 24. listopadu. V 17:00 hodin se poprvé rozsvítí
ozdobený strom na nám. Svobody,
propukne světelná show, živá hudba
a bohatý program na velkém pódiu.
Místem pro poklidné trávení Adventu
bude Dominikánské náměstí. Rodiny
s dětmi tu najdou vyřezávaný Advent,
ZOO koutek, Ježíškovu poštu a Zvoničku. Až budete procházet Vánoční
trhy, můžete se zastavit dne 20. 12.

2017 také u proskleného stánku uprostřed náměstí Svobody, kde bude
společnost STAREZ – SPORT nabízet
své služby. Vyřešíte tady jedním dárkem Vánoce pro celou rodinu a ještě obdržíte skvělý dárek! Na stánku
můžete zakoupit dárkové poukazy
v hodnotě 200, 500 a 1000 Kč. Poukazy platí pro všechna sportoviště pod
správou STAREZ – SPORTU a při jejich
zakoupení obdržíte originální dárek
- multifunkční šátek ve třech barevných verzích - černá, zelená nebo bílá.
Kompletní program naleznete na
stránkách – www.brnenskevanoce.cz
a FB - #brnenskevanoce.
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Naše tipy
Freecoolin

Stále ještě nemáte vánoční dárek
pro své nejbližší? Pořiďte čipové
hodinky, které můžete použít na
vstup do 7 sportovišť v Brně, jsou
přenosné a při vložení kreditu 1000
Kč získáte benefit 20% na vstupu.
S kreditem 1500 Kč ještě obdržíte
originální dárek - multifunkční šátek v barevných verzích - černé, zelené nebo bílé.

Z bazénu rovnou na masáž!

Zeptali jsme se zkušené masérky
Evy Jahelkové z masážního salónu
v Bazénu Ponávka, co by doporučila pro posílení psychické pohody:
„Blahodárně působí například aromaterapie. Využívá sílu éterických
olejů, které dokáží posilovat zdraví
organizmu, rovnováhu a harmonii po
psychické stránce. Já používám v zimním období nejčastěji éterické oleje,
jako jsou eukalyptus, tymián červený, citrusové oleje, skořici a zázvor.
Mohu však zákazníkovi vytvořit směs
dle přání.“

Příjemná je také cena masáží. Nyní
jsou k dispozici vánoční poukázky
se slevou. Za půl hodinovou masáž
jakéhokoliv druhu uhradíte 250 Kč
za 60 minut 400 Kč. Rezervaci lze
provézt každý všední den od 8:00
– 17:00 hod, telefonicky – 739 970
113 nebo e-mailem: masaze.ponavka@seznam.cz.

Saunování pro děti

Tradičně Vás zveme na pravidelnou akci pro nejmenší. V Aquaparku Kohoutovice jsme připravili pro
děti od 3 do 12 let každý čtvrtek od
16:00 hod 60 minut saunování. Dětem je uzpůsobena teplota sauny,
pro příjemný prožitek si zde mohou
poslechnout hezkou pohádku. Samotné dítě uhradí 48 Kč. Dospělý +
dítě 160 Kč. Informace na e-mailu –
wolfova@starezsport.cz.
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PLÁNOVANÉ AKCE: listopad - prosinec 2017
10. - 12. 11. 2017 – Veletrh LIFE!, expozice města Brna a STAREZ – SPORT
- pavilon G
 5. 11. – 23. 12. 2017 – 9:00–21:45 hod.
2
– Brněnské Vánoce, 20. 12. 2016 - prodejní prosklený stánek STAREZ-SPORT
na Nám. Svobody, možnost zakoupení
vstupů k Vánocům – akce funkční šátek ZDARMA
 . 12. 2017 – 15:00 - 17:00 hod. - Miku5
láš na ledě – Mobilní kluziště za Lužánkami, akce pro děti s rádiem Krokodýl,
www.bruslenizaluzankami.cz
9. 12. – 10. 12. 2017 - MČR ve vodním

záchranném sportu, Městský plavecký stadion Lužánky

10. 12. 2017, 19:00 hod. – Vánoční
show akvabel TJ Tesla – Městský plavecký stadion Lužánky
 2. 12. 2017, 15-19 hod. - Plaveme na
1
Vánoce, Aquapark Kohoutovice, soutěže a hry pro děti, koupání se svařáčkem pro dospělé v bazénu na střešní
terase, www.aquapark-kohoutovice.cz
 7. 12. – 29. 12. 2017 – Dny sporto2
višť, vstupné do sportovišť zdarma,
s rezervací na www.densportovist.cz,
Mistrovství ve sjezdu tobogánu 2017,
lekce paddleboardů, cvičení seniorů

OTEVÍRACÍ DOBA V PRŮBĚHU VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
V období Vánoc Vás rádi přivítáme
v našich sportovištích. Jistě si budete
chtít odpočinout od předvánočního
shonu. Otevírací doba bude v době
svátků mírně pozměněna. Možnost
si zaplavat nebo zabruslit budete mít
jak na Štědrý den, tak i na Boží hod
vánoční. Během akce Dny sportovišť:
27. – 29. 12. 2017 po provedení rezervace můžete vyzkoušet naše služby

zdarma. Veškeré změny sledujte na
webu www.starezsport.cz

Naše tipy
Aqualužánci – nutná rezervace

Lekce plavání rodičů s dětmi v Bazénu za Lužánkami jsou mezi maminkami natolik oblíbené, že jsme
museli z důvodu malé kapacity bazénu zavést rezervaci na jednotlivé
lekce, které se budou konat vždy
po půl hodině v pondělí od 10:0013:00 a ve středu 9:00 – 13:00 hod.
Lekci lze rezervovat na www.bazenzaluzankami/rezervace.

Oslavili jsme 110. výročí Lázní
Rašínova.

V sobotu 7. října se budova Lázní Rašínova vrátila o 100 let zpět.
U bazénu se procházely dámy
v dobových oblečcích napříč celým
stoletím. Chcete se inspirovat retromódou? Fotografie z přehlídky
a dobové fotografie naleznete na
našich webových stránkách:
www.lazne-rasinova.cz /areal

Přejeme Vám příjemné prožití
svátků, hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti
v roce 2018.

NAŠI PARTNEŘI:

KONTAKTY NA STŘEDISKA
Lázeňské a relaxační centrum Rašínova
www.lazne-rasinova.cz

Městský plavecký stadion Lužánky
www.bazenzaluzankami.cz

Mobilní kluziště za Lužánkami
www.bruslenizaluzankami.cz

Letní koupaliště Zábrdovice
www.koupaliste-zabrdovice.cz

Krytý plavecký bazén Ponávka
www.bazen-ponavka.cz

Aquapark Kohoutovice
www.aquapark-kohoutovice.cz

Koupaliště Riviéra
www.rivec.cz

STAREZ - SPORT, a.s.
www.starezsport.cz
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