Obsah

3
Do 2 let vznikne nový 25m bazén
pro veřejnost i profesionální sportovce

4
Rozšíření Fotbalového centra Brno
o bývalý fotbalový stadion a menšího hřiště
6
Poděkování sportovním klubům
za náborové akce
7
Již 6. ročník projektu BCSN
na podporu sportovců

Úvodní slovo

Milí čtenáři,

podzimní číslo časopisu Sportujeme v Brně
přináší informace o nových možnostech
sportování v Brně - nejen o výstavbě
nového 25m bazénu a fotbalových hřišť,
nafukovacích halách pro beach volejbal
i fotbal, ale i o sportovních akcích pro širokou veřejnost - veletrh Life! a Dny
sportovišť. Brněnským sportovcům z projektu

BCSN jsme položili tři otázky jako

ohlédnutí za OH v Tokiu, zaměříme se i na
rehabilitační léčbu a výhody saunování.
Představíme projekty na podporu sportování dětí i profesionálů a přiblížíme historii brněnského sportu.
Přeji Vám příjemně strávený čas.
Martin Mikš,
generální ředitel
STAREZ - SPORT, a.s.
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přednášky a ukázky sportovní historie
21
Dopřejte si zasloužený odpočinek
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Novinky
ze STAREZ - SPORT
NA FOTBAL
DO HALY

Ve Fotbalovém centru Brno
v Brněnských Ivanovicích se
v pondělí 25. října 2021
staví klimatizovaná
nafukovací hala s umělým povrchem, postavena bude do
začátku dubna 2022.
Hřiště si lze ještě zarezervovat v pondělí, úterý,
středu a pátek v čase od 20:30 do 22:00.
Rezervace provádějte u vedoucího areálu na tel.
čísle 731 575 227.

CELÉ HŘIŠTĚ NEBO
JEN PŮLKA

Od listopadu 2021 je možné
využít tréninkové hřiště UT2
(umělá tráva 2) ve Fotbalovém centru Brno, a to buď
celé, nebo jen jeho polovinu.
Volné termíny jsou v úterý až
pátek od 19:30 do 22:00.
Rezervace lze provést u vedoucího areálu na tel.
čísle 731 575 227.
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DO DVOU LET VZNIKNE
NOVÝ

M BAZÉN

V Bazénu za Lužánkami se na konci září zahájila jedna z největších
sportovních investic tohoto roku – plánovaná výstavba 25m bazénu.
V současné době Brno zápolí s nedostatkem plaveckých ploch, zvláště
pro povinnou plaveckou výuku dětí. Bazén bude sloužit nejen
veřejnosti, ale i vrcholovým sportovcům v individuálních i kolektivních
sportech. Nový 25m bazén v Brně bude splňovat pravidla Mezinárodní
plavecké federace pro plavecké závody. Kromě rozplavbového bazénu
s osmi drahami o šířce 2,5m a hloubce od 1,2 - 1,6 m bude k dispozici
ještě menší bazén pro veřejnost a výuku plavání dětí, současně přibude
také tribuna pro 200 osob.

ZASTŘEŠENÉ
KURTY NA RIVIÉŘE

Předpokládané
zahájení
beachvolejbalové zimní sezony na koupališti Riviéra je
do konce roku 2021.
Hraje se v nové nafukovací
hale, zázemí je v info
koutku.
Více informací včetně rezervace kurtů naleznete
na beach.sportujemevbrne.cz.

STAREZ CUP

2021

První zápas fotbalového
turnaje STAREZ CUP pro
hráče s ročníkem narození
2007–2014 se odehraje na
konci října v nafukovací hale
Fotbalového centra Brna
bude pokračovat až do konce března 2022.
Celkem se přihlásilo 96 týmů, každý z přihlášených týmů se musí zúčastnit minimálně 15
utkání.

Současný plavecký stadion z roku

s novou budovou a stávající

50

1978

se propojí

m bazén se dočká

modernizace a navýšení kapacit šaten.

Nový bazén vznikne v místech bývalého 16m školního bazénu
a pokračovat bude v prostorech nevyužívaného parku při hlavním vstupu do

areálu.

Zároveň

bude

nutné

zrekonstruovat

vstupní

prostory současného bazénu, terasy a částečně také zázemí stávajícího bazénu a zrevitalizovat přilehlé plochy, chodníky a parkovací
místa před bazénem.
Předpokládaný termín zahájení provozu 25m bazénu je léto 2023.
Náklady financuje statutární město Brno s finanční podporou Národní
sportovní agentury, celkem jsou vyčísleny na 248 mil. Kč bez DPH. Za
realizaci projektu je odpovědná městská společnost STAREZ – SPORT,
a. s., která Bazén za Lužánkami provozuje.
Vzhledem k těmto stavebním úpravám nelze využívat hlavní vstup,
dočasně se využívá dolní vchod od hlavní příjezdové cesty. Vstup není
bezbariérový.
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ROZŠÍŘENÍ
FOTBALOVÉHO

zanedbaný fotbalový

ž

stadion za lu ánkami

ř

řš ě

a p ilehlé h i t

CENTRA BRNO

ě

s um lou trávou se

Areál bývalého fotbalového stadionu za Lužánkami převzala 1. října
2021 do správy městská společnost STAREZ – SPORT, a.s. Nyní
chátrající komplex se dočká četných oprav a od poloviny příštího
roku by měl sloužit hlavně pro trénink mládeže z různých
sportovních organizací.
Stadion je v havarijním stavu, díky iniciativě Petra Švancary
a hlasující veřejnosti v projektu participativního rozpočtu města Br-

ě

prom ní v jedno

ě š

z nejv t ích
tréninkových center

ž

ě

mláde e v brn .

na bude městem hrazeno vybudování nové travnaté plochy (dvě
hřiště standardních rozměrů a dvě menší hřiště), dále vy-

Vedle toho jsou nezbytné opravy

budování závlahového systému, vrtů na vodu, osvětlení a napojení

podloží, obrubníků, žlabů i tribun,

na elektro. Dále bude třeba areál oplotit mezi stávajícími tribuna-

zároveň se musí vyměnit elektro-

mi a vytvořit zázemí pro hráče a údržbu. Do doby, než bude

rozvody a oplocení. Pro převlékání

položen nový travnatý povrch, je možné využívat na sportovní, i kul-

hráčů

turní akce.

unimobuněk.

Realizace oprav by měla být dokončena ve druhé polovině 2022

Předpokládané

a poté bude areál sloužit čistě pro sportovní účely.

hřiště, které lze využívat na malou

Do správy společnosti STAREZ – SPORT, a.s. připadlo 1. října 2021

kopanou,

také sousední hřiště s umělou trávou vedle hotelu Boby. Aby bylo

Revitalizace by měla být hotová

možné tento areál používat, je zapotřebí vyměnit současný zničený

v roce 2022.

umělý povrch.

se

plánuje

jsou

náklady
10,6

pořízení
opravy
mil.

Kč.

VÝSTAVBA DVOU NOVÝCH HŘIŠŤ
Rada města Brna souhlasila s vybudováním dalších dvou hřišť ve Fotbalovém centru Brno, které od roku
2019 vlastní statutární město Brno a které od začátku roku 2020 spravuje městská společnost STAREZ –
SPORT, a.s.
Areál v současné době zahrnuje dvě fotbalová hřiště s umělým povrchem, z toho hlavní hřiště má jako
jediné z celého Jihomoravského kraje certifikaci FIFA Quality, a jedno menší hřiště s umělým povrchem,
které je v zimním období zastřešené klimatizovanou nafukovací halou.
Na obou nových hracích plochách se bude moci díky umělým osvětlením hrát i ve večerních hodinách,
hřiště budou vybavena automatickým zavlažováním a studnou pro odběr vody na závlahu, nezbytnou
součástí budou střídačky. Větší hřiště bude mít navíc i tribunu pro 500 diváků. Zbývající volná plocha
vedle tréninkového hřiště bude využita pro volnočasové aktivity rodin
s dětmi, např. pískoviště, prolézačky nebo workoutového hřiště.
Realizace by měla proběhnout v letech 2021-2023.
Předpokládané celkové náklady jsou vyčísleny na 35 mil. Kč.

velké hřiště

115 m x 76 m
menší hřiště

76 x 51 m

NA BÝVALÉ ÚSPĚŠNÉ SPORTOVCE
SE V BRNĚ NEZAPOMÍNÁ
Projekt Sportovní oddíl seniorů (SOS Brno) sdružuje bývalé úspěšné brněnské sportovní reprezentanty
a nabízí jim podporu a pomoc v různých životních situacích. Projekt vznikl díky Městskému sportovnímu klubu Brno a již nyní má tři desítky členů. Finanční pomoc poslouží seniorům také k zajištění pravidelného cvičení, které přispívá k jejich fyzické a psychické kondici. Navrhovanou finanční
pomoc schvaluje Zastupitelstvo města Brna.

BRUSLÍME JIŽ
V LISTOPADU
Zimní sezona začíná na kluzišti v areálu Městských hal Vodova již 26. 11.
2021 a o den později se bruslí na Kluzišti za Lužánkami. Záleží samozřejmě
na počasí. Obě kluziště slouží pro veřejné bruslení, ale je
možné je
STRANA
pronajmout na hobby hokej či školní výuku.

Deti a sport

PODĚKOVÁNÍ

DÍKY VÁM SI MOHLI
obyvatelé brna

SPORTOVNÍM

UŽÍT OPRAVDU SKVĚLÝ

KLUBŮM

a NEZAPOMENUTeLNÝ

Děkujeme sportovním klubům za účast na náborové akci Den
náborů na Koupališti Kraví hora a přilehlém parku i na akci Den

VÍKEND plný sportu
a zábavy.

sportu v areálu Městských hal Vodova. Oba dny se skvěle
vydařily, sportovci zapojení do programu připravili příchozím

Věříme, že tyto již tradiční akce na

nezapomenutelné sportovní zážitky.

podporu sportování dětí a mládeže

Na Dni náborů se prezentovalo rekordních 114 brněnských

splnily svůj účel a sportovní kluby získaly

sportovních klubů, které malým i velkým zájemcům hravou

do svých řad nové členy.

formou představily svou disciplínu. Celkem se akce zúčastnilo

Obě akce organizovala již několikátý rok

téměř 9 tisíc návštěvníků, kteří měli možnost si vyzkoušet

městská společnost STAREZ – SPORT, a.s.

nepřeberné množství sportů, včetně těch méně známých.

ve spolupráci s Koupalištěm Kraví hora

Vedle desítek sportovních a tanečních vystoupení na podiu byly

a Českou unií sportu.

na pořadu dne i rozhovory se známými sportovci.
Den sportu nabídl sice menší prostor, nicméně i zde nabídnuté
sportovními aktivity přilákaly 1 600 návštěvníků.

Bližší informace

dennaboru.cz

:

JIŽ

6. ROČNÍK

ě

projekt brn nské

PROJEKTU BCSN

centrum sportovních

Projekt BRNĚNSKÉ CENTRUM SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z. s. letos

nad jí, z. s. BCSN

vstupuje do svého šestého ročníku. Cílem projektu je zlepšit
tréninkové, materiální, rehabilitační a lékařské podmínky pro
přípravu talentovaných jedinců – individuálních sportovců –
zařazených do centra, kteří spějí k účasti na ME, MS a následně
na OH. Projektem BCSN finančně podporuje mladé sportovní
naděje s cílem zamezit odchodu nejtalentovanějších sportovců

ě

(

)

ž šest

podporuje ji

let

ě

mladé brn nské

ř

sportovce mí ící
na olympijské hry.

mimo Brno či Jihomoravský kraj. Loni bylo podporováno 34
vybraných sportovců, z nichž se někteří probojovali na OH
v Tokiu. Dotační podpora tohoto projektu byla v minulém

Formulář žádosti o zařazení sportovců

ročníku jak ze strany města Brna, tak i z Jihomoravského kraje.

do projektu BCSN naleznete na bcsn.cz
v sekci

PODPORA
i

SPORTOVCŮ,
podmínky

kde

"V BCSN plánujeme s projektem podpory mladých sportovců v Brně

jsou uvedeny

zařaze-

a Jihomoravském kraji pokračovat i v následujících letech, a proto

ní a výkonnostní kritéria pro výběr spor-

upozorňujeme vedení sportovních klubů a trenéry, aby nezapomněli

tovců olympijských sportů do BCSN.

zaslat včas (do 15. října 2021) žádosti o zařazení svých svěřenců –
jednotlivců nebo párů – do nového ročníku projektu BCSN," vyzývá
Jaromír Krejčí, sekretář BCSN.

Bližší informace

bcsn.cz

:

Zeptali jsme se
BRNĚNSKÝM

Ů

SPORTOVC M,
KTEŘÍ BYLI
ZAŘAZENI
DO PROJEKTU
BRNĚNSKÉHO
CENTRA

S

jakým

odhodláním,

obavami

nebo

předsevzetími jste na OH odjížděla

?

Na OH jsem odjížděla s odhodláním udělat vše
proto, abych podala co nejlepší výkon a byla
zároveň připravená překonat všechny překážky,
které kvůli situaci s coronavirem vznikly.

SPORTOVNÍCH
Jaký dojem na vás zanechal průběh OH

NADĚJÍ
A KTEŘÍ NÁS
REPREZENTOVALI

?

Byl to pro mě neskutečný zážitek. Jsem moc ráda,
že jsem tam mohla být a reprezentovat ČR.
Barbora Šumová

NA OH V TOKIU,

Co bude dál s vaší sportovní kariérou po

JSME POLO ILI

OH v následujících letech

Ž

broková střelkyně
SKP Kometa Brno

?

TŘI OTÁZKY JAKO

V následujících letech se budu snažit dosahovat

OHLÉDNUTÍ

takových výkonů, abych se kvalifikovala na OH

ZA OH V TOKIU.

v Paříži v roce 2024.

S jakým odhodláním, obavami nebo předsevzetími jste na OH

?

odjížděl

Do Tokia jsem jel pro medaili, necítil jsem se sice tak silný jako rok před tím,
než se hry odložily, ale snažil jsem se o sobě nepochybovat, maximálně se
připravit a bojovat o kovy.

?

Jaký dojem na vás zanechal průběh OH

Jakub Tomeček

brokový střelec
SKP Kometa Brno

Je těžké o dojmech sportovců mluvit, bohužel jsme byli bez diváků a na hrách
bylo vidět a cítit, že byly o rok odloženy, a že se nacházíme v těžké době, co se
různých opatření týká. Takže dojmy jsou smíšené, ale z Londýna jsem měl
dojmy a pocity úplně jiné.
Co

bude

dál

s

vaší

sportovní

kariérou

po

OH

v

následujících

?

letech

To je naprosto jednoduché, okamžitě začínám pracovat na nominaci do
Paříže. V Paříži chci být silnější, lepší a chci placku.

S

jakým

odhodláním,

obavami

nebo

předsevzetími

jste

na

OH

?

odjížděl

Na OH jsem odjížděl s velkým cílem bojovat, to jsem sice splnil. Ale jak už to v keirinu
bývá, jelikož je to velká loterie, člověk musí mít štěstí a být na správném místě ve
správnou dobu, v tomto mi bohužel závod moc nepřál, a tak jsem skončil dříve než
jsem chtěl. Bylo to pro mě velké zklamání, ale vážím si toho, že se mi/nám podařilo za
tu dlouhou dobu kvalifikace vybojovat alespoň jedno místo pro českou dráhovou
cyklistiku. Hodně lidí a fanoušků mi připomnělo, že už tohle je úspěch, tedy zejména
ve sportu, na který nám v Česku chybí sportoviště.
Jaký dojem na vás zanechal průběh OH

?

Musím se přiznat, že dost mizerný, oddělené bydlení od všech sportů daleko v horách
v areálu za vysokým plotem a s přísnými kontrolami dalo člověku psychicky zabrat.
Na druhou stranu jsem rád za to, že se tyto odložené hry mohly vůbec konat.

?

Co bude dál s vaší sportovní kariérou po OH v následujících letech

Tomáš Bábek

dráhový cyklista
Dukla Brno

V současné situaci cítím, že jsem v týmu potřeba. Navíc dráha je můj život, takže se
pokusím s týmem dojít až do OH 2024 a znovu vyjet účastnické místo pro hry v Paříži,
které věřím, že budou již v "normálním" režimu.

S

jakým

odjížděl

odhodláním,

obavami

nebo

předsevzetími

jste

na

OH

?

Na OH jsem se připravoval déle a svědomitěji než kdykoli na jakýkoliv předchozí závod.
Snažil jsem se nic neponechat náhodě, ať už z fyzického nebo psychického hlediska.
Určitě plány byly velké a na medaili jsem rozhodně pomýšlel, ale to, že jsem ji nakonec
nezískal bylo pro mě veliké zklamání.
Adam Ondra

lezec
TJ Tesla Brno

Jaký dojem na vás zanechal průběh OH

?

Přes všechno zklamání to byl velký zážitek být v olympijské vesnici se špičkovými
sportovci z různých sportovních odvětví. Setkat se s českým týmem, byl to pro mě velký
sportovní svátek, byl to svátek nejenom pro lezení a ta olympijská atmosféra na mě
určitě dýchla dostatečným způsobem, že mám motivaci se nejprve nominovat
a následně se připravit na tu další olympiádu, která bude v Paříži 2024.
Co bude dál s vaší sportovní kariérou po OH v následujících letech

?

Vzhledem k tomu, že jsem hodně zanedbával a hodně mi chybí skalní lezení, tak v této
a následující sezóně bych chtěl toto všechno napravit a znovu se vrhnout na skály.
Ale samozřejmě další olympiáda v Paříži mě hodně láká a budu se chtít na ni nominovat a připravit a potom uvidíme, jestli už pověsím závodní ambice na hřebík a budu
se spíše věnovat lezení na skalách. Samozřejmě to bude záležet na výsledku a také i na
motivaci.

ˇ a sport
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BĚHEM DNŮ SPORTOVIŠŤ
SI ZASPORTUJETE ZDARMA

č

6. ro ník Dne
sportovi

šť
ě

nabídne b hem

č

váno ních

ů

svátk

bezplatný vstup

ě

do n kterých

Městská společnost STAREZ – SPORT, a.s. již nyní připravuje oblíbené prosincové
Dny sportovišť, během nichž se otevřou návštěvníkům vybraná střediska. Zájemci
si tak budou moci zasportovat zdarma, na některých místech je navíc čeká
netradiční doprovodný program.
Do akce se jako každoročně zapojil Aquapark Kohoutovice se svými toboganovými
závody, Bazén Ponávka a Bazén za Lužánkami, kde si budou moci návštěvníci
vyzkoušet vodní trampolínu či jízdu na paddleboardech Časově omezený volný
vstup nabídnou i Lázně Rašínova či Mobilní kluziště za Lužánkami. Novinkou jsou
Městské haly Vodova, kde bude zpřístupněno kluziště i tělocvičny.
Vloni se akce nemohla z důvodu uzavřených sportovišť uskutečnit, o to větší zájem
se letos předpokládá. Díky velkému zájmu veřejnosti je proto nutná rezervace.

ě

brn nských
sportovních

ů

areál .

Bližší informace

dnysportovist.cz

:

Regenerace

LÉČBA A FUNKČNÍ
TRÉNINK PRO SPORTOVCE
V JEDNOM

?

!

®

TO JE REDCORD
Redcord

ž
cvičení

vyu ívá

s vlastní
vahou
v labilním

ř

ř

prost edí, p i
kterém se
zapojuje

Unikátní koncept komplexní rehabilitační péče pro individuálně sportující jedince či
celé týmy, kluby nebo oddíly je tu! Centrum rehabilitační a sportovní péče letos
otevřelo v brněnském Campusu již třetí pobočku, která se specializuje na práci
s výkonnostními nebo vrcholovými sportovci.
Potkat zde můžete řadu úspěšných sportovců, jako je třeba Martina Sáblíková nebo
Tomáš Bábek, kteří spolupráci s tímto Centrem automaticky zařazují do své
tréninkové přípravy včetně kompenzačních cvičení. Široká nabídka a kombinace
různých rehabilitační metod a technik je řešením pro každého, kdo chce své tělo
udržet dlouhodobě zdravé a funkční.

ě š

daleko v t í

ž
svalů než při

mno ství

izolovaných
cvicích na
strojích.

?

K čemu je rehabilitační péče pro sportovce dobrá

Spolupráce je zaměřena nejen na zlepšení výkonu, ale i na prevenci zranění z přetížení
(bolest třísel, kolen, ramen, zad, svalové problémy,…), diagnostiku a odstranění
zjištěných problémů. Nastavení individuálního funkčního plánu včetně cílené léčby
probíhá v úzké spolupráci nejen se samotným sportovcem, ale i s osobními trenéry
nebo realizačními týmy sportovců. Krom toho lze využít i nutričního poradenství či
komplexních sportovních prohlídek, které jsou vedené odborným týmem složeným ze
sportovního lékaře, kardiologa a fyzioterapeuta.

Vstupní diagnostika

…

proč je tak důležitá

?

Základním stavebním kamenem tohoto inovativního rehabilitačního konceptu je velmi detailní pohybová
vstupní diagnostika obohacená o Neurac test, prováděný v závěsném systému Redcord, se kterým pobočka
CAMPUS koncepčně pracuje jako jediná v Brně. Neurac test je velmi detailní standardizovaný test, díky kterému
je možné zhodnotit funkci jednotlivých svalových zřetězení i souvislosti mezi nimi. Lze tak jednoduše odhalit
dysfunkční neuromuskulární zřetězení a předejít tak riziku zranění či přetížení dávno před tím, než se
u sportovce vůbec nějaká bolest nebo problém objeví. Test odhaluje i potřebné kompenzační mechanismy
a pomocí následného přesného dávkování zátěže během terapií lze špatné pohybové stereotypy účinně
a rychle odstranit.
Lze aplikovat rehabilitační služby i pro celé týmy a jak to funguje

?

Hromadná rehabilitační vyšetření sportovců jsou stále oblíbenější. V rámci pravidelných sportovních prohlídek
jsou fyzioterapeuti schopni analyzovat stav celého týmu a najít slabé články tréninku. Na jejich základě vzejde
vyhodnocující zpráva pro trenéry s doporučením, na co se v tréninku zaměřit nebo co vylepšit. V pravidelných
intervalech je vše s trenéry konzultováno a sportovci jsou pak fyzioterapeuty kontrolováni. V rámci následných
terapií je pracováno na kompenzačních cvičeních a na zlepšování kondice a prací s pohybovými aparátem dle
individuálních potřeb každého sportovce.

Spolupráce s výkonnostními

a vrcholovými sportovci

je zaměřena na individuální potřeby pro daný sport.
Jde nejen o specifickou přípravu na závody, ale
i o dlouhodobý plán prevence zranění či odstranění
nejslabších článků limitujících výkonnost.

(na obr. nahoře Martina Sáblíková)

Kinesiotaping

oblíbená terapeutická metoda (nejen)
u sportovců. Pomáhá při uvolnění
přetížených svalů, podporuje kloubní
stabilitu, snižuje otoky nebo pomáhá
při hojení jizev.

Sportovní prohlídky

jsou automaticky doplněné
o vyšetření kardiologem
a fyzioterapeutem.

Bližší informace

sportovnipece.cz
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JASENKA V ZUBŘÍ MÁ
ZA SEBOU ÚSPĚŠNÉ LÉTO
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Rekreační středisko Jasenka v Zubří v blízkosti Nového Města na Moravě se
díky velkému úsilí pracovníků a investicím v průběhu roku 2020 a na začátku
roku 2021 přeměnilo v moderní volnočasové středisko schopné nabídnout
kvalitní ubytovací a stravovací služby různým zájmovým skupinám.
„Hlavní budova má zcela novou kuchyň s moderními technologiemi i bar, má
kompletně nové vytápění a nátěry, rekonstrukcí prošly i chatky a pokoje, vyrostlo
zde nové dětské hřiště a i ostatní sportoviště doznala razantní změny,“ popisuje
Michal Hájek, manažer provozně technického úseku.
K provozu bylo středisko připraveno již na jaře, ale kvůli vládním
protiepidemickým opatřením nebylo možné zahájit činnost dříve než
poslední květnový týden. Od té doby získává multifunkční areál díky vysoké
kvalitě poskytovaných služeb a příjemnému personálu další příznivce.
Jasenka má kapacitu 98 ubytovaných, polovinu pojmou patrové, plně
vybavené samostatně stojící chatky a zbytek hlavní budova s dvoulůžkovými
pokoji. Středisko je primárně určeno školským zařízením, ale vedle
vzdělávacích a sportovních kurzů lze zde uskutečnit teambuildingové pobyty
a školení, rodinné oslavy či svatby. O víkendu a prázdninách vzniká prostor
pro individuální rekreaci, zvláště pro rodiny s dětmi, pro které je zde vše
přizpůsobeno. K dispozici je dětské hřiště s workoutovými prvky, pískovištěm
a trampolínou, ve členité klubovně je pro nejmenší návštěvníky skvěle
vybavený herní koutek, v případě potřeby je možné zapůjčit dětské židličky,
postýlku či deskové hry.

V letních měsících se děti, ale samozřejmě i dospělí mohou vyřádit v oploceném rybníčku se skluzavkou pro
velké i nejmenší, s brouzdalištěm a lehátky, nebo v nedalekém Zuberském rybníku.
V okolí je bezpočet přírodních i kulturních památek, lesy jsou plné borůvčí i hub, od střediska vedou cyklistické
i strojově upravované běžkařské stezky a samotný areál nabízí široké možnosti sportovního využití.
Pro plnohodnotný trénink, ale i pro zkrácení dlouhé chvíle slouží oplocené multifunkční hřiště s osvětlením,
dále je možné využít hřiště na beach volejbal a fotbal, v herně v suterénu jsou stoly na ping-pong, stolní
fotbálek a kulečník. Sportovní potřeby jsou k zapůjčení. Večery si mohou hosté po domluvě zkrátit písněmi
u táboráku, na venkovní terase je možné také grilovat.
Za dobu provozu se zde vystřídaly desítky spokojených hostů, ať již rekreantů či účastníků školení a firemního
teambuildingu. Své si zde našly i děti z pobytových táborů a soustředění, neboť středisko skýtá opravdu široké
možnosti sportovního využití i různých aktivit pro děti.

„

S dovolenou v Jasence jsem velice

spokojená, takhle příjemný a ochotný

personál se jen tak nevidí, chatka byla

“

skvělá a areál perfektně udržovaný,

popisuje Vlasta K., která zde spolu

s rodinou trávila léto.

Jasenka v Zubří také nabízí členitou školící místnost
s dataprojektorem a ozvučením pro 20 osob, kde je
možné uspořádat
i

různé

oslavy,

večírky,

školení

firemní teambuilding. Větší skupiny mohou použít

opravdu prostornou jídelnu s krbem a televizí. Bezplatné
parkování přímo v areálu i wi-fi je samozřejmostí.
„Ubytovaným nabízíme pobyt uprostřed krásné přírody se
vším pohodlím a opakované rezervace na rok 2022, ale i na
léto 2023, jsou známkou toho, že vynaložené úsilí i investice
stály za to,“ sděluje Martin Mikš, generální ředitel STAREZ –
SPORT, a.s.

Bližší informace

jasenka-zubri.cz
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PROJEKT SPORTOVCI
DO ŠKOL
Statutární město Brno a STAREZ - SPORT, a.s. ve spolupráci s brněnskými
základními školami pořádají zdarma sportovní kroužky. Projekt Sportovci do
škol byl zahájen již ve školním roce 2015/2016 a každoročně se jej účastní
cca 1 200 dětí z prvních až pátých tříd. V rámci družinového sportovního
kroužku, který je pro děti zdarma, si mohou žáci 1. stupně vyzkoušet více
sportů pod vedením odborně zdatných trenérů. Na každé škole je při

projekt sportovci
do

škol pomáhají
již několik let
vrátit dětem
radost
z pohybu.

sportovní hodině přítomen trenér a asistent (trenéři jsou z různých
brněnských sportovních klubů nebo studenti z MU FSS), kteří zajišťují plynulý
chod a organizaci kroužků.
Tento projekt byl kvůli pandemii Covid -19 přerušen v březnu 2020, kdy školy
přešly na on-line výuku. Dětem bylo zamezeno sportovat a sdružovat se.
Přerušení víceméně trvalo i ve školním roce 2020/2021 a děti si odvykly trávit
volný čas na sportovištích či v kroužcích.
V letošním školním roce se projekt Sportovci do škol opět rozběhl na plné
obrátky, cílem je děti ve školách opět „rozhýbat“ a přitáhnout je tak ke
zdravějšímu způsobu života, který by jim měl pomoci k překonávání
zdravotních obtíží.
"Věříme, že školní rok 2021/2022 již bude bez omezení a tohoto sportovně
sociálního projektu se zúčastní co nejvíce dětí ze všech brněnských základních
škol," přibližuje Petr Šíma, koordinátor projektu.
Bližší informace

sportovcidoskol.cz
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BRNĚNŠTÍ SPORTOVCI
PŘISPÍVAJÍ
K ÚSPĚCHŮM ČESKÉ
KANOISTIKY
ž
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Z letošního šampionátu do třiadvaceti let
si čeští reprezentanti z Kanoe Klub Spoj
Brno odvezli celkem čtyři zlata. Vojtěch
Matějíček ovládl sprint, další tři zlaté
medaile potom připadly Marii Němcové.
Ta

první

příčku

vybojovala

singlkanoistkami

a

navrch

v závodě

ve

dlouhém

týmů

mezi
vyhrála
sjezdu

a ve sprintu. „Tento šampionát beru jako
svůj největší dosavadní úsp ěch ,“ radovala

se hned po soutěži Němcová.
Dvacetiletá závodnice už dvanáct let trénuje v oddílu Kanoe Klub Spoj Brno,
který cvičí mladé sportovce a sportovkyně v závodním sjezdu a slalomu na
divoké vodě. V České republice je přitom jedním z mála klubů, který se věnuje
oběma

disciplínám

zároveň.

„Na začátku všichni sportovci jezdí slalom.

Slalomářská loď je totiž stabiln ější a je leh čí se na ní nau čit pádlovat ,“ vysvětluje

Němcová.

Ta nyní závodí převážně ve sjezdu, což je jedna z nejnáročnějších vodáckých disciplín. Rozhoduje v ní čas, za
který závodník trasu, jež může být dlouhá od 200 metrů až po několik kilometrů, sjede. U vodního slalomu
potom závodníkovi trasu protíná série branek, které musí projet co nejrychleji a bez chyb. Obě disciplíny
vyžadují nejen sílu a kondici, ale i taktické uvažování a velkou dávku zkušeností.
Sportovní oddíl Kanoe Klub Spoj Brno svou historii píše od roku 1952 a vedle Němcové a Matějíčka vycvičil již
několik skvělých vodáckých talentů. Například sourozence Martinu, Gabrielu a Adama Satkovy, kteří
momentálně září na mezinárodních soutěžích. Členů týmu KK Spoj Brno je celkově asi padesát a společně
trénují na klidné vodě řeky Svratky v městské části Jundrov. „Mrzí m ě, že v Brn ě chybí vodácký kanál.
Kanoistika je totiž krásný sport a Češi jsou v ní skvělí, stačí se podívat na výsledky z nedávných olympijských her ,“

uzavírá Němcová.

HŘIŠTĚ NA NOHEC V DÁME NA VÁS
Projekt brněnské brankářské fotbalové legendy Josefa Hrona na vybudování multifunkčního hřiště s umělým
povrchem pro míčové sporty v areálu Fotbalového centra Brna v Brněnských Ivanovicích byl posouzen jako
proveditelný a byl zahrnut do veřejného hlasování. Součástí projektu je i sanace starého zašlého betonového
podkladu hlediště hlavního hřiště.
V pátém ročníku participativního rozpočtu Dáme
na vás je 72 projektů, od 25. 10. 2021 do 9. 11.
2021 se s těmito projekty můžete seznámit na
výstavě na náměstí Svobody a v měsíci listopadu
budou moci občané hlasovat, každý má k dispozici
pět kladných a dva záporné hlasy. Vítězné projekty
budou známy v prosinci.
Z Dáme na vás se již realizovalo 19 projektů
navržených obyvateli Brna, nyní je dalších 32
projektů v realizaci. V tomto ročníku bude mezi
projekty rozdělena celková částka 35 mil. Kč.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS

:

PROJEKTU

určeno pro všechny věkové
kategorie, pro mládež i starší
nadšence, kteří by si po práci
nebo v dopoledních hodinách
přišli se svými kamarády
zasportovat a udržovat si své
zdraví.

Bližší informace

damenavas.brno.cz
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Desítky sportovních a zábavných aktivit pro rodiny s dětmi bude možné vyzkoušet
na veletrhu Sport Life!, který se koná ve dnech 26.-28. 11. 2021 na BVV. První den
patří již tradičně základním školám a odborné veřejnosti. Letos poprvé bude
součástí veletrhu také Motivační konference. Víkendová část festivalu se zaměří
na širokou veřejnost, pro kterou jsou připraveny mimo jiné autogramiády
sportovců, workshopy, besedy i pohybová vystoupení na podiu.
Program Family hall připravuje městská společnosti STAREZ - SPORT, a.s.
Veletrh LIFE! nabídne také prodejní sekci s pestrou kolekcí vybavení pro sport
i volný čas, Fitness zónu i halu adrenalinových sportů. Venku se stejně jako
v předchozích letech uskuteční i běžecké závody, včetně oblíbených Gladiátorů.
Bližší informace

:

bvv.cz/life

rozmanité sporty.

?

HLEDÁŠ BRIGÁDU

Přidej se do super týmu a pomoz nám s organizací brněnských
sportovních akcí, jako je Sport Life!, Sportovní park Vodova,
příměstské tábory atd.
zajímavá náplň práce v příjemném kolektivu
zázemí stabilní firmy a možnost dlouhodobé spolupráce

:

KONTAKT

Martin Müller
mob. 734 864 156
e-mail: muller@starezsport.cz
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ˇ
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ÚPLNÝ VÝPIS Z EVIDENCE
SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
podle zákona

č.

/

37 2021 Sb.
o evidenci

č

skute ných

ů

majitel

je

nutné

Povinnou přílohou ke všem žádostem o jakékoliv dotace je od 1. 6. 2021 Výpis z evidence
skutečných majitelů – podklad ke zveřejnění v příloze: Úplný výpis z Evidence skutečných
majitelů jako povinná příloha žádostí o dotaci. Evidence je částečně přístupná veřejnosti, a to
zdarma na internetu - esm.justice.cz.
Pouze statutární zástupce

Přístup ke všem úplným údajům je však omezen. Úplný výpis tedy může získat pouze
statutární zástupce (majitel, případně evidující osoba).
Prostřednictvím datové schránky

k

žádostem
ž

Osoba statutárního zástupce - skutečného majitele pak může výpis, který se jí týká, získat

o dotaci dolo it

přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Evidující

úplný výpis

osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci

z Evidence

prostřednictvím informačního systému datových schránek.
Nebo prostřednictvím příslušného soudu

č

skute ných

ů

majitel .

Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný
soud (po ověření totožnosti žadatele). Podstatou dálkového přístupu (např. datové schránky)
je rychlé dosažení potřebných informací a to zdarma. Na základě takového dálkového
přístupu lze získat kompletní výpis z evidence skutečných majitelů. Dálkový přístup i vyřízení
žádosti o dálkový přístup jsou bezplatné.

Nečekejte a zajistěte si úplný výpis, co nejdříve

V případě, že organizace nemá zřízenou datovou schránku či
jiný přístup k údajům, je možné se s žádostí o výpis obrátit
na příslušný soud (např. Krajský soud v Brně, Husova
353/15, 601 95 Brno). Dle informací, které prozatím máme k
dispozici, může proces evidence, doplnění dat či získání
výpisu trvat i delší dobu. Na nově vzniklou povinnost
upozorňujeme zejména s ohledem na skutečnost, že se
pomalu blíží doba podávání žádostí o dotace pro oblast
tělovýchovy a sportu, kde povinnou součástí bude i úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Některé kroky je
tedy možné učinit již v předstihu a předejít tak případným problémům s dokládáním povinných příloh.
Mgr. Petr Božek, vedoucí OS MMB

Odbor sportu MMB informuje

všechny sportovce, sportovní kluby
a organizace ohledně schválených
a zveřejněných dotačních programů
OS MMB
na rok 2022, které se týkají:
- Podpory vrcholového sportu
- Podpory provozu sportovišť
- Podpory sportu – mládežnický sport
- Podpory sportu – pravidelná
sportovní činnost dospělých
- Podpory sportu – handicapovaní
sportovci
Lhůta pro podání
žádostí je

31 10 2021
.

.
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GALERIE SPORTU MĚSTA
BRNA V MĚSTSKÝCH
HALÁCH VODOVA
Galerie sportu

ř
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formou
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prohlídek a besed
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č
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Přípravy projektu Galerie sportu města Brna se naplno rozběhly po letní odmlce, během
které byla upřednostněna organizace tradičních sportovních akcí jako Rozloučení
s prázdninami nebo Den náborů. Galerii sportu lze považovat za předstupeň oficiálního Muzea sportu města Brna, které má v plánu město výhledově vybudovat a zdát tak
holt bohaté sportovní historii a významným sportovcům napříč sportovními odvětvími.
Galerie sportu města Brna bude navazovat na úspěšnou výstavu Branky, Body, Brno,
která byla veřejnosti přístupná od května do prosince roku 2019 a mapovala historii
brněnského sportu od prvopočátků sportu na území města v 19. století až po nejnovější
sportovní úspěchy brněnských individuálních či kolektivních sportů.
V prvotních měsících je koncept Galerie zamýšlen primárně pro žáky z řad brněnských
mateřských, základních a středních škol, jako organizované komentované prohlídky pod
vedením zkušeného průvodce a historika se zaměřením na sport. Součástí každé
prohlídky bude i moderovaná beseda s bývalými nebo aktivními sportovci, kteří díky
svým sportovním úspěchům proslavili město Brno daleko za hranicemi Jihomoravského
kraje a České republiky.
Galerie sportu města Brna se bude nacházet v prostorách bývalé rozcvičovny
v Městských halách Vodova v Králově Poli a její plánované zahájení je stanoveno
na pondělí 1. listopadu 2021.
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DOPŘEJTE SI ZASLOUŽENÝ
ODPOČINEK
Pravidelná

š ě

náv t va sauny

ž

Co je to wellness? Většinou se mluví o cestě k souladu mysli, duše a těla. Sportovec tento
stav vnímá právě při pohybu. Když však dojde k přetrénování nebo naopak se tréninku
nedostává a tělo strádá z nedostatku pohybu, přichází stav nepohody. V zimních dnech

doká e povzbudit

je ideální možností jak se dostat do stavu klidu a rovnováhy právě návštěvou wellness.

psychiku

Pobyt v sauně nám napomůže se vypořádat se zdravotními neduhy, jako jsou namožené

i obranyschopnost

svaly, bolesti kloubů, hlavy nebo nespavost. Většina z nás chodí do wellness kvůli

organismu., navíc

š

ř

spou tí p irozený
proces hojení.

odbourání stresu, ale při tom také skvěle napomáhá svému imunitnímu systému
odolávat virózám.
Kromě jiného, během procesu saunování vyplavíte z těla zhruba tolik škodlivin, kolik jich
vaše ledviny odbourají z těla za celý kalendářní měsíc.

Wellness centra zasvěcená odpočinku nalezneme na mnoha místech v Brně. Kdo
bydlí v Králově Poli, může využít kromě 50m bazénu v Lužánkách také wellness
přímo v plaveckém stadionu. Nabízí časově nemezenou finskou saunu, parní
a biosaunu s venkovním ochlazovacím bazénkem. Kdo by chtěl využít soukromí
VIP zóny, bude mít k dispozici pro 4 osoby parní saunou s vířivkou.
Pracujete přímo v centru Brna? Pak máte nejblíže wellness služby v Lázních
Rašínova. I když jsou prostory menší, odpočívárna poskytne každému dostatečné
soukromí pro relaxaci. Každý pondělní večer je určen
pouze ženám.
Menší finskou saunu nabízí i Aquapark Kohoutovice, kde si každé pondělí od 18:00 20:00 mohou ženy užít relaxační masáž trapézů a šíje spolu s aplikací medových
krémů a mořské soli. Ve čtvrtek od 16:00 - 17:00 hod. je sauna vyhrazená dětem,
na které čeká poslech pohádky a drobné občerstvení.
výhody saunování

:

vyplavení škodlivin a toxických látek
prokrvení pokožky
a zpomalení jejího stárnutí
ochrana před infekcemi
horních cest dýchacích
zvýšení hladiny růstového hormonu
regenerace svalstva
zmírnění bolesti kloubu
posílení činnosti srdce
zlepšení nálady
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