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Milí čtenáři,

v jarním vydání časopisu Sportujeme v Brně
se dočtete nejen o zahájení sezóny na
koupalištích a o všem, co s tím souvisí
- o animačních

programech

na

o

sportovních

dnech

bezplatných

Riviéře,
pro

školáky a letním provozu beachvolejbalových kurtů, ale také o krásném výročí
založení

Lázní Zábrdovice

či

tělocvičny

na Vodově ulici. Samozřejmě

přinášíme

i seznámení
klubem

a

s brněnským sportovním
rozhovory

se

známými

sportovci i trenéry. Rovněž představíme
některé

sportovní

areály

či možnosti

pořádání kulturních akcí.
Přejeme vám příjemné čtení
Jaromír Krejčí,
šéfredaktor
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Novinky
ze STAREZ - SPORT

DO HALY AŽ NA
PODZIM
Ve Fotbalovém centru Brno
v Brněnských
Ivanovicích
byla zbourána nafukovací
hala, která byla v provozu
od podzimu loňského roku.
Prostor lze zase využít k pronájmu venkovního hřiště.
Rezervace provádějte u vedoucího areálu na tel.
čísle 731 575 227.
Více informací na fcbrno.sportujemevbrne.cz.

NA STŘEŠNÍ
BAZÉN V KVĚTNU
V Aquaparku Kohoutovice
bude v květnu v závislosti na
počasí otevřen venkovní
bazén na střeše areálu.
K dispozici bude ve všední
dny od 14:00 - 20:00,
o víkendech již od 9:00.
Během prázdnin bude střešní bazén otevřený
každý den již od rána, tj. od 9:00-20:00.

BAZÉN ZA LUŽÁNKAMI
TÉMĚŘ NA ROK
PŘERUŠÍ PROVOZ
Areál Bazénu za Lužánky se od začátku letních prázdnin téměř na rok
zcela uzavře. Důvodem je dokončení výstavby nového 25m bazénu,
který roste v těsné blízkosti stávajícího 50m bazénu.
Provozovatel areálu, společnost STAREZ – SPORT, a. s. využije odstávku
k opravě skokanské věže i původní bazénové vany. Celý areál se tak
díky novostavbě dočká vylepšení, které ocení jak veřejnost, tak
i profesionální plavci.
Úplné přerušení provozu stávajícího bazénu je nevyhnutelné zejména

BEACH KURTY
NA RIVIÉŘE
Předpokládané
zahájení
beachvolejbalové
letní
sezóny na koupališti Riviéra
je v polovině května 2022.
Nafukovací hala, která má
za sebou první sezónu, se
bourá na konci dubna.
Více informací včetně rezervace kurtů naleznete
na beach.sportujemevbrne.cz.

RONDO SLAVÍ 40
LET
Základní kámen víceúčelové
haly známé jako RONDO
(dnes Winning group aréna)
byl položen v roce 1972,
oficiálně byla hala otevřena
10 let na to při pořádání
mistrovství světa v kuželkách.

STAREZ CUP
21 nedělních zápasů dětí
s ročníky narození 2007 až
2014, 3 500 mladých fotbalistů, přes 4 500 diváků,
odehráno bezmála 900
zápasů... to je STAREZ CUP
2021/2022.

kvůli technickému napojení nového 25m bazénu s padesátkou. Tyto
práce by měly začít ihned po uzavření areálu, a to od 1. 7. 2022. „Během
dlouhodobě plánované odstávky se bude řešit především dispoziční spojení
obou bazénů,“ vysvětluje Lenka Vejrostová, vedoucí plaveckého
stadionu. Ty budou mít společný vstupní prostor, pokladny a šatny.
Od konce září roku 2021, kdy byl poklepán základní kámen nového
bazénu, byly dokončeny práce na přípravě území, kácení dřevin
a kompletní zajištění stavební jámy pomocí pilotové stěny. Jsou
rovněž hotové bourací práce původních konstrukcí v prostorách
bývalého 16m bazénu. V prvním nadzemním podlaží, kde byl původní
16m bazén, se vybudují nové prostory šaten a sprch. Projekt
výstavby nového 25m bazénu je vyčíslen na 248 Kč milionů bez DPH.
Otevření nového a zmodernizovaného komplexu obou bazénů je
naplánováno

na

květen

2023.

Celý

plavecký

komplex

včetně

modernizovaných přilehlých ploch, chodníků a parkovacích míst
poskytne návštěvníkům širokou nabídku plaveckých sportů. Vznikne
tak místo vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak i pro konání
mezinárodních plaveckých závodů a soutěží.

HRÁČŮM MALÉHO FOTBALU
PŘIBYDE NOVÉ HŘIŠTĚ
Od června tohoto

Hřiště, které přešlo v roce 2021 do správy městské společnosti STAREZ –

roku bude možné

zbrusu novým povrchem hrací plochy umělého trávníku. Ideální podmínky

využít nově

SPORT, a. s., bylo několik let v havarijním stavu. Nyní čeká hráče hřiště se
i pro

hru

ve

večerních

umělého osvětlení

s

hodinách

dostatečným

zajistí

nové

zdrojem

stožáry

světla.

se

světly

Oplocení,

do

zrekonstruované

něhož

tréninkové hřiště

až ke tribunám z jedné strany a ke střídačkám a betonovému ohrazení

za Lužánkami

místy zasahovaly zarostlé, neudržované stromy, bylo opraveno

a na cca 100 m vystavěno nové. Došlo také k rozšíření umělého trávníku
ze strany druhé. Výhodou tak bude nový prostor pro rozcvičování se
hráčů a bezpečnější prostor ve výběhových zónách. Stará zámková dlažba

(o rozměru

byla odstraněna. V areálu se nenacházely žádné šatny, ani sociální

104 m x 66,5 m), a to

do sebe

např. pro fotbal,

branek a střídaček pro dvě družstva pro 14 osob.

americký fotbal
a lakros.

zařízení, řešení poskytne vybudování
na buňka

spojených
bude

buněk s šatnami,
sloužit

a

vybavení
sprchami

6
a

kontejnerových
toaletami,

jed-

správci. Samozřejmostí bylo dodání nových

Celoroční pronájem:
14:00 – 22:30 (dle domluvy lze i dopoledne)
Kontakt pro rezervaci hřiště: Mgr. Ondřej Pelikán
731 575 227, e-mail: pelikan@starezsport.cz

... NEBO MOHOU VYUŽÍT HŘIŠTĚ NA MALOU KOPANOU
Skvělé podmínky pro hru nejen malé kopané, ale i dalších sportovních aktivit, nabízí již několik let také areál
Malé kopané za Lužánkami, v těsné blízkosti oblíbeného venkovního kluziště, kde je pro hráče připraveno
zázemí (prostorné šatny, sprchy, umělé osvětlení, střídačky, tribuna, doprovodné sportovní vyžití jako je stolní
fotbálek pro doprovod hráčů).
Celoroční pronájem: 10:00 – 21:00 (dopoledne dle uzavřených smluv o pronájmu)
V případě, že máte zájem o využití hřiště, volejte: 731 179 984

VRAŤME SPORT A KULTURU
NA STARŠÍ SPORTOVIŠTĚ
Fotbalový stadion Za Lužánkami
byl, je a bude jednou z brněnských sportovních ikon. Svou kapacitou se řadil k největším stadionům
v Československu a těšil se velké oblibě. Po mnoha letech čeká v roce 2023 areál nákladná
rekonstrukce (vzniknou dvě plnohodnotná fotbalová hřiště a dvě malá tréninková hřiště), do té doby
je ale možné si jej pronajmout pro uspořádání sportovní či kulturní akce.
Stadion Za Lužánkami nedisponuje přípojkou elektřiny ani vody. Veškerou obslužnost je nutné si
zajistit. Momentálně se v areálu nenacházejí žádné šatny, ani sociální zařízení.
Kapacita areálu: cca 11 000 návštěvníků
Parkování: v těsné blízkosti areálu
Adresa: Drobného 571/47, 602 00 Brno
Celková plocha trávníku: 18 108,4 m2.

Sportovní areál za Anthroposem
v brněnských Pisárkách je vhodným místem k pořádání kulturních a sportovních akcí většího či
menšího rozsahu. Bohatá historie, nezapomenutelný genius loci a snadná dostupnost tvoří jedinečnou
atmosféru místa.
Pronajmout si můžete areál s původním
travnatým hřištěm lemujícím zpevněný,
zčásti asfaltový ovál a charakteristickým
terénním reliéfem. Pravá strana areálu
je kaskádovitě členěná, nabízí se tedy
využití jako víceúrovňové hlediště.
Parkování: v těsné blízkosti areálu
Adresa: Pisárecká 9, 603 00 Brno
Celková plocha trávníku: 33 tis. m2

KONTAKT PRO DOPLŇUJÍCÍ
INFORMACE, OBSAZENOST
AREÁLŮ
A REZERVACE:

Ing. Eva Antlová
antlova@starezsport.cz
778 799 477

ˇ a sport
Deti

SPORTOVNÍ DEN
NA KOUPALIŠTÍCH ZDARMA
JIŽ TŘETÍM ROKEM

Stejně jako v loňském roce, nabídne STAREZ-SPORT, a.s. základním a středním

MOHOU ŽÁCI

červen mohou školy bezplatně využít veškeré sportovní zázemí Koupaliště Riviéra

školám v Brně možnost pořádání tzv. Sportovního dne na koupališti. Po celý měsíc

Z BRNĚNSKÝCH

a Letního koupaliště Zábrdovice, včetně potřebného sportovního vybavení. Obě

ZÁKLADNÍCH

Sportovní dny je možné uskutečnit od pondělí do pátku v dopoledních hodinách.

A STŘEDNÍCH ŠKOL

tyto koupaliště nabízejí širokou škálu sportovního vyžití.
V případě zájmu přihlásí zástupce školy danou třídu dopředu e-mailem
nebo telefonicky. Při rezervaci bude nutné nahlásit počet žáků a doprovodu,

NAVŠTíVIT

konkrétní čas a termín příchodu.

BEZPLATNĚ

všech základních a středních škol k možnosti využití této nabídky.

KOUPALIŠTĚ

Městská společnost STAREZ-SPORT, a.s. vyzve písemně v průběhu května vedení

SPORTOVNÍ AKTIVITY:

RIVIÉRA

KOUPALIŠTĚ RIVIÉRA:

A ZÁBRDOVICE.

beachvolejbalové kurty, dětské hřiště, petangue

KOUPALIŠTĚ ZÁBRDOVICE:
beachvolejbalové kurty, minigolf, stoly na ping-pong, kuželky, fotbal aj.

Bližší informace:
krejci@starezsport.cz
731 648 657

ˇ a sport
Deti

Deti a sport

PŘIBLIŽME DĚTEM HISTORII
SPORTU
V průběhu celého školního roku zve městská společnost STAREZ-SPORT ve spolupráci se statutárním
městem Brnem, žáky a učitele brněnských mateřských, základních a středních škol k návštěvě unikátního
projektu „GALERIE SPORTU“ v městské hale Vodova.
Žáci si zde mohou prohlédnout nejlepší světová vyznamenání našich sportovců. K vidění je například
bronzová medaile atletky Šárky Kašpárkové z olympijských her v Atlantě z roku 1996, olympijská
pochodeň z těchto her, trofej historicky nejlepšího československého basketbalového střelce Josefa Jelínka
nebo zlaté medaile dráhového cyklisty Tomáše Bábka a další poháry, trofeje a dresy brněnských týmů
a sportovců. Výstavou provází zkušení historici z Muzea města Brna a brněnského Technického muzea.

Na prohlídku je však třeba se předem přihlásit
a uvést termín a čas návštěvy galerie, název
školy a přibližný počet žáků.
Obratem přijde potvrzovací e-mail s mapkou
a popisem trasy.

Rezervace:
sima@starezsport.cz

SLAVNOSTNÍ GALA
ODPOLEDNE NA BRNĚNSKÉ
PŘEHRADĚ
SPORTOVCI
BCSN A BÝVALÍ
OLYMPIONICI
ZÍSKAJÍ
FINANČNÍ
PROSTŘEDKY.

Na jedné z výletních lodí z flotily DPMB proběhne v pátek 3. 6. 2022 v odpoledních
hodinách na Brněnské přehradě slavnostní gala odpoledne, na kterém se odehraje
slavnostní setkání a předávání certifikátů sportovcům Brněnského centra sportovních
nadějí a předávání ocenění bývalým sportovcům, olympionikům a zasloužilým
pracovníkům v oblasti sportu. Po loňské úspěšné plavební premiéře je toto setkání
opět uspořádáno na palubě i v podpalubí některé z výletních lodí.

Certifikáty oceněným sportovcům budou předávat paní primátorka Statutárního města Brna Markéta
Vaňková s panem hejtmanem JMK Janem Grolichem. Mezi oceněnými se letos objeví nejen úspěšní
olympionici z Tokia a Pekingu, ale i mladí, talentovaní a nadějní sportovci, kteří Brno a JMK reprezentují nejen
na domácích sportovištích, ale i v Evropě a ve světě. Finanční prostředky, které věnovaly město Brno
a Jihomoravský kraj, využívají sportovci ke zlepšení tréninkových a materiálních podmínek pro
sportovní přípravu a k rozšíření rehabilitační a lékařské péče.
Doufejme, že letos toto setkání proběhne bez nutnosti nosit ochranné pomůcky, jak tomu bylo v loňském
roce.

ˇ a sport
Deti

SPORTOVNÍ KLUBY NABÍZEJÍ
UKRAJINSKÝM DĚTEM LEKCE
ZDARMA
ukrajinské

Do pomoci rodinám, které uprchly z válkou zasažené Ukrajiny, se zapojila také městská

děti mohou

zprostředkovala nabídku volnočasových aktivit v Jihomoravském kraji. Ukrajinské děti tak

sportem
zapomenout
na útrapy
války.

společnost STAREZ – SPORT, a. s. a společně s krajskou organizací České unie sportu
mohou zdarma navštěvovat sportovní lekce ve více než 60 klubech, které se do akce
zapojily.
„Přestože je to těžké, ukrajinským rodinám bychom chtěli v těchto dnech dopřát alespoň malý
důvod k úsměvu. Rozhodli jsme se proto oslovit různé sportovní kluby, které by nám s tím mohly
pomoct. Ochota byla veliká a nyní je na území Jihomoravského kraje již 60 sportovních spolků,
které ukrajinské děti do svého programu zapojí,“ popisuje Michaela Dittrichová, tisková mluvčí
městské společnosti STAREZ – SPORT, a. s.

Zájemci mohou navštívit stránky ukrajina.starez.cz, které fungují i v ukrajinštině. Rodiny na stránkách naleznou
seznam všech zapojených sportovních klubů, rozpisy a kapacity jednotlivých lekcí, přihlašovací formulář pro
děti, a hlavně kontaktní osobu a jazyk, kterým se s ní domluví.
Veškeré sportovní kluby nabízí své lekce bezplatně, většinou i se sportovním vybavením. Ukrajinské děti se tak
mohou zabavit, najít si nové kamarády a zapojit se do hovorů s českými vrstevníky.
„Sport a pohyb má dobrý vliv také na psychiku. Proto doufáme, že se dětem z válkou zasažené Ukrajiny
alespoň na chvíli povede zapomenout na události posledních dní a jejich maminky získají trochu volného
času, který teď potřebují k zařizování jiných věcí,“ dodává Dittrichová.
Společnost STAREZ – SPORT, a. s., se kromě pomoci těm nejmenším snaží
ulehčit situaci také jejich rodičům. Prostřednictví města Brna nabídla
Ukrajincům ubytování i možnost zaměstnání. Více informací o volných místech
najdete na https://starez.sportujemevbrne.cz/volna-mista.

Zeptali jsme se

BCSN PŘEDSTAVUJE
Brněnské centrum sportovních nadějí je dlouhodobý projekt, jehož cílem je zlepšit tréninkové, materiální,
rehabilitační a lékařské podmínky pro přípravu brněnských i jihomoravských sportovců, kteří nás
reprezentují anebo v budoucnu mohou reprezentovat na Olympijských hrách.
Do nového ročníku programu BCSN 2021/2022 bylo vybráno 30 sportovců olympijských sportů, kteří splnili
podmínky přijetí a zanechali po sobě stopu na evropském, světovém nebo olympijském sportovišti.

Zina Hrdličková
broková střelba - trap
SKP Kometa Brno
nar. 11. 12. 2003
kategorie BCSN - A
Za vaším výsledkem (3. místo na ME juniorek v červnu 2021 v Osijeku – Chorvatsko) je
spousta odstřílených hodin a obrovské množství spotřebovaných nábojů. Spočítala jste si
někdy kolik hodin za rok protrénujete a kolik kusů střeliva na to padne?
Hodiny úplně dopodrobna spočítané nemám. Zato patrony mám spočítané do posledního kusu, pohybuje se
to okolo 15 000 patron ročně. Moc volného času mi nezbývá, když nejsem na střelnici, tak trávím čas
v posilovně, a pak doháním školu.
Kam vás 3. místo na ME posunulo, jaký dojem na vás tak
velké závody zanechaly?
Když střílím, nevnímám, jak velký je to
závod. Na každém závodě se snažím
podat ten nejlepší výsledek, ale ne vždy
se to podaří. Ze třetího místa na ME jsem
měla radost a potvrdilo mi to, že třetí
místo na MS v roce 2019 nebyla náhoda.

Jakou zbraní střílíte a jak vám je nápomocen váš trenér Radomír Zaoral a jak váš otec Petr
Hrdlička, bývalý brokový olympionik?
Střílím brokovou kozlicí Perazzi HIGH TECH, se kterou jsem nad míru spokojená. Trochu jsem si ji oživila
růžovými nápisy. Pan Zaoral se o mě stará, když je taťka mimo republiku, nebo když se mi nemůže věnovat.
Někdy si od taťky potřebuji odpočinout :), takže jsem ráda, že to takto dobře funguje. Taťka jako trenér je
super, nemůžu si stěžovat, jsem ráda, že na velké závody jezdí se mnou. Dokáže mi poradit, uklidnit
a namotivovat.
Jaké máte své krátkodobé a dlouhodobé cíle, čeho byste chtěla dosáhnout?
Můj krátkodobý cíl je, překonat svůj osobní rekord, který je 116 zásahů ze 125. A dlouhodobý cíl, ve všem se
zlepšovat, jak ve střílení tak v psychice. Myslím si, že sen každého sportovce je, zasoutěžit si pod pěti kruhy.

Kristýna Chalupníková –
windsurfing – lodní třída
iQFoil, členka yacht klubu
TJ Rapid Brno a reprezentačního týmu Českého
svazu jachtingu,

V mladších žačkách jste začínala v roce 2016 a od té doby stále stoupáte výkonnostním
výtahem vzhůru. Kolik hodin, dní či týdnů strávíte v průměru v kalendářním roce na
vodě?
Snažím se samozřejmě co nejvíce. Loni to bylo přes 100 dní na vodě a každý trénink má průměrně něco
přes dvě hodiny. Hlavní část přípravy je v zahraničí - Španělsko a Itálie, ale když je to možné snažíme se
jezdit i u nás na Brněnské přehradě.
Kam vás 1. místo v kategorii dívky do 17 let na ME Techno 293 2021
v Estonsku a 2. místo na MSJ WS v Ománu v prosinci 2021 posunuly,
jaký dojem na vás tyto velké závody zanechaly?
Každý velký závod je pro mě ohromnou zkušeností. Čím více takových závodů
mám za sebou, tím klidnější můžu pak být na dalším startu. Na velkých akcích
bývá skvělá atmosféra a i adrenalin samozřejmě. Závodit proti nejlepším
holkám, které mají možnost trénovat na moři každý den, není snadné, ale o to
víc mě to baví.

Jaký byl přechod ze třídy Techno 293 na olympijský
windsurf iQFoil? Jak vám je nápomocen váš otec
Miloslav Chalupník, co by trenér?
Přechod na něco nového je vždy těžký, takže si ještě zvykám.
Nemáme zatím tolik naježděno, ale máme ještě čas všechno
vyladit před MSJ, které je v srpnu ve Švýcarsku. Táta mi pomáhá
moc, je to můj osobní kondiční trenér a servisman v jedné osobě.
Jaké máte své krátkodobé a dlouhodobé cíle, čeho
byste chtěla dosáhnout?
Jako krátkodobý cíl bych chtěla co nejlépe zajet na vrcholech této
sezóny a z dlouhodobých cílů jsem zařazena v reprezentačním
týmu s cílem na OH 2028.

Kristýna Chalupníková
absolutní vítězka ankety Jachtař roku 2021, nar. 20. 10. 2005, kategorie
BCSN - A. Přešla do olympijské třídy iQFoil, v níž se bude poprvé bojovat
o cenné kovy na hrách v Paříži v roce 2024.

ZAŽIJ NEZAPOMENUTELNOU
DOVOLENOU NA VYSOČINĚ

Čipové hodinky jsou rozlišeny
podle typu vstupu:
- základní vstupné,
- děti 6-14 včetně
- senioři od 65 let.

PROCHÁZÍM TURNIKETEM
ROVNOU NA KOUPALIŠTĚ
Čipové hodinky jsou elektronický čip na náramku, který lze nabít libovolnou peněžní částkou a slouží k úhradě
vstupného na vybraná sportoviště, ale i platbě některých služeb, jako je např. občerstvení.
při nabití min. částkou 1 000 Kč získáte 20% slevu na vstupném (při pořízení čipových hodinek
zaplatíte vratnou zálohu 200 Kč)

projdete turniketem bez zastávky u pokladny (s výjimkou wellness v Lázních Rašínova)

použijete na 8 sportovištích: Aquapark Kohoutovice, Bazén za Lužánkami, Koupaliště Riviéra,
Lázně Rašínova, Koupaliště Zábrdovice, Bazén Ponávka, Bruslení za Lužánkami a Kluziště
Vodova

nemusíte nosit hotovost a těmito
čipovými hodinkami uhradíte
nejen vstupné, ale i občerstvení
v Aquaparku Kohoutovice
a v občerstveních na Koupališti
Riviéra

na pokladně čipovými hodinkami
zaplatíte i za více osob najednou

na některých areálech
si čipovými hodinkami
uzamknete šatní
skříňky

automaticky se
strhává dopolední
vstupné na Riviéře
při odchodu
do 14:00 - neřešíte
vratky
mají platnost 2 roky od
posledního použití (tzn.
od poslední návštěvy,
nákupu občerstvení
nebo dobití kreditu).

jsou přenosné

K ZAKOUPENÍ ČI DOBITÍ
- na pokladnách vybraných sportovišť
- na brnoid.cz/cs/sport.cz
- v letní sezóně i v info koutku Koupaliště Riviéra.
Bližší informace:
starez.sportujemevbrne.cz/cipove-hodinky

Predstavujeme
ˇ
vám

Zdroj: Archiv města Brna

FUNKCIONALISTICKÉ
LÁZNĚ ZÁBRDOVICE SLAVÍ
90. VÝROČÍ
Kulturní
památka Lázně
Zábrdovice,
dnes známé
jako
Koupaliště
Zábrdovice,
slaví
úctyhodných
90 let
od svého
založení.

Vzhledem k tomu, že za první republiky nebyly byty běžně vybaveny hygienickým
příslušenstvím, lidé pro očistu těla běžně vyhledávali veřejné lázně. Zábrdovické lázně
byly založeny již v roce 1882, měly tenkrát tři bazény z cihelného zdiva, které se plnily
vodou z náhonu protékající posádkovou nemocnicí.
Kolem bazénu byly postaveny kabiny a další budovy, včetně zvláštních komůrkových
lázní. V roce 1927 městská rada předala tyto lázně do správy městských vodáren.
O rok později lázně doplnili dalšími dřevěnými kabinami z rekonstruovaných lázní
na Výstavní třídě. Byl zde zřízen bufet, upravena plocha a postaveny nové
sprchy a toalety, vybetonována plocha kolem bazénu a položen užitkový vodovod,
z něhož měly být naplňovány všechny bazény v případě, že bude voda kalná
a

z

hygienických důvodů

nevhodná.

ani

nevyhovovaly lázeňským požadavkům konce 20. let.

Nápad zřídit městské lázně v Zábrdovicích se zrodil v roce
1929. Byla vypsána soutěž, kterou ovládl architektonický
návrh pětatřicetiletého Bohuslava Fuchse a který spolu
s Městskými

Ale

vodárnami

vypracoval

stavební

19. 5. 1930 byla zahájena stavba funkcionalistických
Dokončena byla 10. 6. 1932 a stála 7,5 mil. Kčs.

plány.
lázní.

díky

těmto

opravám

lázně

Celý areál byl rozdělen na letní a zimní lázně, které tvořila
dvoupatrová

budova

s

parními

a

teplovzdušnými

lázněmi,

odpočívárnou a šatnami s 14 střídavými kabinami a 60 skříňkami
k úschově šatů. V přízemí se také nacházely dva bazény s teplou
a studenou vodou, několik masážních stolů, sprch a zařízení
pro vodoléčbu. V mezipatře mohli návštěvnici navštívit inhalační
oddělení, v patře v podlouhlém sále s kójemi po stranách pak byly
umístěny vanové lázně. Celkem zde bylo 24 van v obložených
kabinách. Přes velkou

vstupní

halu

se

vcházelo

do

holičství,

kadeřnictví a do restaurace. Prostorná čekárna s víceramenným
schodištěm
vybavena

byla zařízena

jako

malé

rozhlasovým zařízením

s

hodinami.

v

druhém

Pro

a

zimní

zahrady

a

signalizačními

byla

číselníky

běžnou každodenní očistu sloužilo 32 sprch

poschodí,

odkud

se

vcházelo

na

sluneční

odpočinkovou terasu s dřevěnou roštovou podlahou.
Lázně Zábrdovice se okamžitě staly jedněmi
z nejmodernějších v Evropě.
Součástí budovy byly i místnosti pro lékaře a trafika. V podsklepeném
podzemí bylo několik místností s technickým zařízením, dílny,
skladiště uhlí, kotelna, strojovna a sklad prádla. Dvoupodlažní šatny
(přízemní jsou používány i nadále) sloužily až pro 5 050 návštěvníků.
Severní část venkovního prostoru byla vyhrazena plaveckým bazénům
(50 m x 50 m pro plavce, 50 m x 30 m pro neplavce a 25 m x 10 m pro
učení plavání – pro výuku plavání sloužila i jedna školní místnost
v budově) a tribunám pro opalování a pro diváky závodů; na jižní
straně

byla

odpočinek.

hřiště,

pískoviště

Toto uspořádání

a

zůstalo

travnaté
až

plochy

dodnes.

V

pro
tomto

prostoru ale ještě bývalo místo, kde se v zimě bruslilo. Součástí
bazénu byly také dvě velké skluzavky.
Zimní lázně fungovaly celoročně, návštěvníkům poskytovaly léčivé
bahno a vodu z termálního pramene lázní Luhačovice.
V 90. letech 20. století byly letní lázně rekonstruovány a dnes jsou
v provozu v letních měsících. Zimní lázně se těšily oblibě ještě
v 80. letech, nyní jsou bohužel v havarijním stavu a jejich oprava je
zatím v nedohlednu (od 3. 5. 1958 je tento areál památkově
chráněný a jakékoliv zásahy do původní architektury jsou zakázané).
Zdroj fotografií: Archiv města Brna

Predstavujeme
ˇ
Vám

HALA
VODOVA
STOJÍ JIŽ 47 LET
malá tělocvična
v dnes známých
městských halách.
vodova slaví již
47 let.

Slavnostní otevření Sportovní haly v ulici Vodova se konalo 14. 3. 1975 a den
nato proběhla slavnostní akademie. Na programu bylo kromě slavnostního
přestřižení pásky např. předání vyznamenání nejlepších kolektivů a jednotlivců,
vystoupení TJ Královopolské strojírny Brno a koncert symfonického orchestru.
Vedoucím projektantem výstavby byl ing. arch. Jan Kruml, dále se na výstavbě

podíleli pánové Kubíček a Vokoruhlík.
Víceúčelová hala patřila v té době k nejmodernějším budovám a i vybavení bylo na tu dobu na vysoké úrovni.
Samotná hala byla vytápěna teplovzdušným automatickým topením, byla použita moderní zařízení pro
časoměřiče a ukazatele skóre. Celkový náklad na výstavbu haly činil 26 mil. Kč a stavba trvala šest let.
Již tenkrát sloužila hala kolové i hráčům házené a odbíjené, a již tehdy se zde plánovalo pořádání světových
šampionátů. Sportovci mohli využívat kromě šaten a sociálního zařízení i posilovnu.

ˇ a sport
Deti

LETNÍ SEZONA
NA KOUPALIŠŤÍCH
Led na venkovních kluzištích je už dávno minulostí a brusle střídají plavky. Už od
28. května se totiž návštěvníkům otevřou brány brněnských koupališť
v Zábrdovicích a na Riviéře. Na té si navíc lidé mohou pobyt zpříjemnit
hrou plážového volejbalu nebo cvičením na workoutovém hřišti v sousedním
Areálu dopravní výchovy. Na beachvolejbal se ostatně zaměří i tamější
animační programy.

Letní sezonu zahájí
na konci května
otevření koupališť
na Riviéře
a v Zábrdovicích.

Už jen měsíc dělí milovníky vody od otevření brněnských koupališť. Na Riviéře i v Zábrdovicích přípravy na letní
sezonu vrcholí a zbývá doladit poslední detaily. „Na zábrdovickém koupališti se malí i velcí návštěvníci mohou těšit
na tobogan nebo umělé vlnobití. Na Riviéře plavci určitě ocení 390 metrů dlouhý kaskádovitý bazén,“ popisuje Martin
Mikš, generální ředitel městské společnosti STAREZ – SPORT, a. s., která areály provozuje.
Na Letním koupališti Riviéra se návštěvníci nejen osvěží ve vodě, ale zároveň si zahrají beachvolejbal na celkem
šesti kurtech. Ty minulý rok prošly renovací a jejich počet se rozšířil o dvě nové hrací plochy.
Zábavu pro všechny věkové kategorie přinesou animační programy, letos zaměřené také na beachvolejbal.
„K dispozici bude profesionální trenér, který dokáže pomoci, jak s naprostými základy pro ty nejmenší děti, tak
se zlepšením techniky u dospělých. Chybět nebude ani tradiční beachvolejbalový hobby turnaj,“ popisuje letní vyžití
na Riviéře Štěpán Pírek, vedoucí beachvolejbalu a organizátor animačních programů.
BEZPLATNÉ ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO NÁVŠTĚVNÍKY KOUPALIŠTĚ
od středy do neděle v čase od 14:00 do 17:00:
aquaerobik, tvořivá dílnička, jóga, sportovní aktivity, tanec, beachvolejbalový turnaj,
Rozloučení s prázdninami aj.

Ceny vstupného na letní koupaliště zůstanou
stejné jako minulý rok. Na Riviéře tak za celý den
strávený v areálu zaplatí dospělí 240 korun, senioři
a

děti

od

šesti

do

čtrnácti

let

polovinu.

V Zábrdovicích je cena pro dospělé 155 korun
a pro děti a seniory 80 korun. Nejmladší
návštěvníci mají

na

obě

koupaliště

vstup

zdarma. Lze také využít zvýhodnění u vstupů
s čipovými hodinkami. Na obě koupaliště lze
zakoupit také online jednorázovou vstupenku na
brnoid.cz.
KOUPALIŠTĚ RIVIÉRA:
ve všech budovách s občerstvením lze platit čipovými hodinkami,
úschovna cenností na čipové hodinky,
lehátka zdarma,
doplňkový prodej v info koutku,
bezplatné animační programy, včetně zapůjčení potřebného vybavení,
příměstské tábory pro děti od 6-12 let.
KOUPALIŠTĚ ZÁBRDOVICE:
občerstvení lze zaplatit čipovými hodinkami,
lehátka zdarma,
bezplavková zóna na terase,
nafukovací trampolína,
sportovní aktivity - beachvolejbalové kurty, ping-pong, minigolf atd.

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
V ADV NA RIVIÉŘE
V Areálu dopravní výchovy a vzdělávání na Riviéře je již
druhým rokem k dispozici široké veřejnosti workoutové
hřiště pro všechny věkové skupiny.
Své si zde najdou všichni. Hřiště je rozčleněno na tři
sekce, je zde fitness zóna, dětské hřiště i část pro seniory
s prvky pro handicapované.

ˇ a sport
Deti

LÉTO NA PRÝGLU
KONEC
ŠKOLNÍHO
ROKU DĚTI
OSLAVÍ
SKVĚLOU
AKCÍ NA
BRNĚNSKÉ
PŘEHRADĚ.

Na rozloučenou s letošním školním rokem připravila městská společnost STAREZ - SPORT,
a.s. pro rodiče s dětmi akci Léto na Prýglu. Ve dnech 30. 6. – 2. 7. 2022 čeká návštěvníky
oblíbené brněnské letní destinace nabitý program, různá vystoupení na pódiu, sportovní
turnaje a rozličné aktivity ve vodě.
Pro děti budou na Brněnské přehradě v lokalitě U Sirky připravené sportovní stanoviště
a po splnění úkolů na jednotlivých stanovištích a po získání razítka do hrací karty
obdrží drobný dárek. Na odpolední čas budou připraveny koncerty k poslechu
a odpočinku u vody.
Samozřejmě budou k dispozici také stánky s občerstvením a chill out zóna.

Z doprovodného programu vybíráme:
laserová střelnice
mobilní lanový park
teqball
stolní tenis
hokej
tvořivá dílnička
baseball
beachvolejbal a jiné plážové sporty
míčové hry - basketbal, fotbal, florbal
dětská atletika a opičí dráha
skákací hrad
možnost zapůjčení paddleboardů či loděk

ODEŠLA KRASOBRUSLAŘSKÁ
LEGENDA
KAROL DIVÍN
Bývalý

československý

krasobruslař

a

kraso-

bruslařský trenér Karol Divín zemřel ve věku 86 let.
Divín se narodil v Budapešti a jako desetiletý se
přestěhoval s rodiči do Bratislavy, kde začal
s krasobruslením. Na přelomu 50. a 60. let
minulého století reprezentoval Československou
republiku na olympijských hrách. Vedle stříbra ze
Squaw Valley má páté místo z Cortiny d'Ampezzo
1956 a čtvrtou příčku při loučení s kariérou
v Innsbrucku 1964. Je dvojnásobným
Evropy,

kde

získal

šest dalších

mistrem

medailí.

Dva

cenné kovy vybojoval na mistrovství světa.
Po skončení aktivní kariéry Divín trénoval mimo jiné
ve Finsku a v Kanadě, kde spolupracoval například
s mistrem světa Brianem Orserem. V roce 2001
se vrátil do Brna a byl jedním z koučů Michala
Březiny.
Jeho brusle jsou k vidění v GALERII SPORTU, která se
nachází v městské hale Vodova.

Čest jeho památce.

ˇ a sport
Deti

KLUB PLAVECKÉ ŠKOLY
KROKODÝL BRNO

Klub plavecké školy Krokodýl Brno vychází ve své činnosti z dlouholeté tradice. Jeho kořeny jsou v původním
oddílu TJ Spartak Královopolská, který se od roku 1959 věnoval výuce plavání dětí, dorostu či dospělých a své
plavce mimo jiné připravoval i pro další rozvoj v klubech s vrcholovým zaměřením. V roce 1992 vzala Spartak
pod svá křídla TJ Tesla, čímž získal dříve malý oddíl podstatně více plavců a také lepší tréninkové podmínky.
Závodníkům nové a větší Tesly se začalo dařit čím dál tím víc a postupem času obsazovali i přední příčky na
mistrovství České republiky.
V roce 1995 ale z oddílu odešel jeho mnohaletý předseda Josef Cvrček a společně se svou manželkou toho
roku založili Plaveckou školu Krokodýl Brno. Jejich prvotní myšlenkou bylo probouzet lásku k vodě v dětech už
od útlého věku, proto se zaměřili především na spolupráci s mateřskými školami a některými základními nebo
středními školami. První generace odchovanců Plavecké školy pak byla velmi všestranná a někteří jednotlivci
následně dosahovali úspěchů nejen v klasickém bazénovém plavání, ale také třeba ve vodním pólu nebo
v synchronizovaném plavání. Dnešní plavecká škola funguje ve stejném duchu, jak ji spolu vedli
manželé Cvrčkovi. Kromě škol a školek nabízí také lekce plavání pro tříleté děti.
Po odchodu bývalého předsedy pana Cvrčka z Tesly se ale pro tamní plavce výrazně zhoršily podmínky
a plavání se zdražilo. Proto Cvrčkovi spojili své síly s dalšími původními trenéry oddílu a v roce 1996 založili
Klub plavecké školy KROKODÝL Brno, který se začal věnovat kondičnímu a závodnímu plavání. Závodní
plavci Krokodýlu se brzy dokázali prosadit v konkurenci a na letním mistrovství ČR v roce 2005 byli
dokonce žáci ročníku 1991 podle hodnocení nejlepší v celé republice. Klub se rozšířil v roce 2011, kdy se
k němu přidali původní plavci Tesly.
Krokodýl se současně nezaměřuje jen na závodní plavání, nabízí také lekce kondičního plavání včetně lekcí pro
tělesně postižené. Primární snahou klubu je přivést k tomuto zdravému sportu co největší množství dětí
a talentované jedince se zájmem o sportovní kariéru na jejich dráhu co nejlépe připravit. Členem klubu
se nemusí stát nutně jen děti z Plavecké školy, ale i kdokoliv z řad veřejnosti.

Momentálně má Krokodýl přes pět set členů a přes dvacet vyškolených trenérů.
Trénují na všech bazénech po Brně a to úplně každý den.
Mezi soudobé nejúspěšnější odchovance Krokodýlu bezpochyby patří několikanásobný medailista z evropských
soutěží a vícenásobný účastník mistrovství světa v triatlonu Petr Cvrček, který je také současným trenérem
závodních plavců, mnohonásobná medailistka i mistryně ČR a účastnice mistrovství Evropy Barbora Janíčková,
nebo třeba bývalý reprezentant a taktéž několikanásobný medailista i mistr ČR David Tomandl. Ještě několik
dalších talentovaných plavců z klubu odešlo na sportovní gymnázium a své úspěchy tak získali za jiné kluby
v Brně. Na posledních olympijských hrách v Tokiu rovněž soutěžili dva původní odchovanci klubu, a sice
Barbora Janíčková za plavání a Tereza Ďurdiaková v chůzi.
Vzhledem k současné válce na Ukrajině se Krokodýl snaží projevit solidaritu vůči tamním
plavcům a nabízí jim proto možnost ubytování a tréninků. Klub také komunikuje přímo
s ukrajinskou plaveckou federací a s organizací, která zprostředkovává pomoc nejen
plaveckým rodinám. Na této činnosti se ještě podílí Tomáš Kaláb, který momentálně
ubytovává osmapadesát Ukrajinců a z toho jsou tři rodiny s plavci. Pan Kaláb všem
ubytovaným navíc pomáhá se sháněním práce, kurzy češtiny nebo zařizováním bytu.
V oddílu už dnes trénuje šest plavců, Miron Chetyrin, Krapivka Danyl, Oleksandr Chonyi, Lev
Lvutin, Diana Matviichuk a Dasha. Jiní další se k nim možná ještě přidají. Oleksandr Chonyi,
Lev Lvutin a Diana Matviichuk se minulý víkend v barvách Krokodýlu zúčastnili Ceny
brněnského draka, tedy jejich vůbec prvních závodů u nás. „Své výkony na závodech hodnotím
velmi dobře a věřím, že až budu v Krokodýlu trénovat déle, moje časy budou ještě o to rychlejší,“
říká prsař a vítěz hned několika disciplín soutěže Lev Lvutin.
Všichni ukrajinští plavci jsou s tréninky spokojeni, pochvalují si zejména dobrou organizaci
tréninků a logické uspořádání tréninkového plánu, což v jejich domácích klubech nebylo vždy
samozřejmostí. Lev Lvutin je také vděčný za skvělý kolektiv. „Mám tu kolem sebe veselé,
přátelské, chápavé a společenské lidi. Jsou mi velmi nápomocní a když něčemu nerozumím, vždy
mi vše rádi vysvětlí,“ popisuje. Jediné, s čím zatím ukrajinské děti trochu bojují, je obtížnost
tréninků. „Měsíc jsme nebyli ve vodě a teď jsme přišli sem, kde plaveme dvakrát denně a tréninky
jsou opravdu náročné,“ vysvětluje další z plavců Oleksandr Chonyi. Jak ale sám říká, jsou to
právě těžké tréninky, které ho posunou vpřed.

ˇ
Predstavujeme
vám

POSILOVAT LZE
I V PUBERTĚ
Od kolika let byste jako profesionální trenér doporučil trénink
v posilovně? Případně pro koho je posilování vhodné a pro koho
ne?

Rozhovor

ERIK ZOUHAR PŮSOBÍ
NĚKOLIK LET JAKO
FITNeSS TRENÉR
V LÁZNÍCH RAŠÍNOVA.
POLOŽILI JSME MU PÁR
OTÁZEK K TRÉNOVÁNÍ
MLÁDEŽE.

Ideální je začínat s posilovnou a cvičením se závažím přibližně od věku 15 let. Vyspělost každého jedince je
však vysoce individuální. V některých případech je tedy možné začít se cvičením i dříve. Jako bývalý atlet
a trenér atletiky mladších dětí bych doporučil začít atletikou, která je na začátku vývoje dítěte ideální volbou.
Posilování ve fitness centru nemusí být i pro mladé lidi nutně špatně. Je však potřeba, aby na takové mladší
cvičence dohlíželi profesionální a zkušení trenéři, kteří mají zkušenosti s tréninkem mládeže. Zásadní je totiž
nepřetížit mladý organismus a dopřát mu dostatek času k tomu, aby se jeho tělo adaptovalo na zátěž.
Cvičení doporučuji jinak téměř úplně všem, pokud to samozřejmě zdravotní stav dovolí.
Co musím z praxe vyzdvihnout, tak posilování a cvičení v posilovně je velmi vhodné pro seniory. Každý týden
u nás v Lázních Rašínova probíhá lekce seniorů v posilovně, kde učím seniory cvičit na strojích. Setkal jsem se
již s řadou pozitivních ohlasů na toto cvičení. Seniorům cvičení na strojích pomáhá jak fyzicky, tak
i psychicky. Posílení svalů jim velmi zásadně zlepšuje zdravotní stav a s tím související kvalitu života. Sám
vidím, že jejich cvičení má smysl a musím říci, že dělají obrovské pokroky.
Jak probíhá trénink teenagera? Je odlišný od tréninku starších?
Tréninky a tréninková zátěž se liší v závislosti na věku. Pokud dojde na trénink mladý kluk, tak jeho trénink
bude poměrně dosti rozdílný např. ve srovnání se seniorem. U teenagera bude důležité dohlédnout na to, aby
zvládal základní cviky vlastním tělem. Na tyhle základní dovednosti se později naváže a přijde na řadu cvičení
na strojích. V ideálním případě se poté obě složky při tréninku zkombinují.

U tréninku teenagerů je dobré využívat cviky, u kterých se maximálně používá jejich vlastní tělo. Typickým
příkladem je cvičení na hrazdě. Tento cvik je vysoce efektivní, ale i na začátku obtížný. Rozvíjí však tělo
ohromným způsobem. Je však potřeba naučit se shybovat správným způsobem. Na začátku si lze pomáhat
i odporovou gumou, která shyb velmi ulehčí.
U seniorů je to opačně. Je vhodné používat cviky, které jsou pro daného jedince zcela bezpečné a bez rizika
zranění. Tréninky seniorů jsou povětšinou klidnější a nejsou tak intenzivní, jako u zmiňovaných teenagerů.
Máte i nějaké klientky? Doporučil byste pro ženy nějaké speciální cviky?
Klientek mám hned několik. Velmi často dostávám především od klientek otázku, zda neznám nějakou
kouzelnou formuli na zeštíhlení boků a hýždí. Bohužel tělo funguje jako celek, a proto by měl být trénink vždy
komplexní. Pokud člověk s trénováním začíná, tak několik prvních měsíců by trénink měl být vyloženě zaměřen
na celé tělo.
Pokud bych měl ženám doporučit nějaké vhodné cviky, byl by to nejspíš cvik Hip Thrust, nebo dřepy. Oba cviky
se dají dělat buďto s velkou činkou, ale existují i varianty bez činky. Variantu bez činky bych doporučil člověku,
který s posilováním začíná. Oba cviky jsou zaměřeny především na oblast hýždí a nohou, což všechny ženy jistě
ocení.
V nabídce fitness centra v Lázních Rašínova nabízíte i tělesnou analýzu s osobní váhou TANITA.
Radíte i se stravou, případně s úpravou hmotnosti?
Měření váhou TANITA je dobrou možností, jak se o svém těle
dozvědět základní informace. Váha zobrazuje základní hodnoty,
jako jsou celkový tuk v těle, svalová hmota, tělesná voda a další.
Všem svým klientům doporučuji, aby se jednou za čas na této váze
nechali zvážit. Vhodné je vážit se co nejčastěji, nicméně častokrát
to stačí alespoň jednou za čtvrt roku. Pokroky v analýze těla jsou
nejlépe viditelné až po delším časovém období.
Lidem u měření tělesné analýzy radím právě s tím, jakým směrem
se ubírat, jaký typ pohybu a tréninku zvolit. Často s klienty na
tréninku probírám, co by měli a neměli jíst. U měření tělesné
analýzy k tomu ještě probíráme i základní informace o nastavení
správného počtu kalorií. Jelikož je každá osoba naprosto
individuální, má proto úplně jiné cíle, jiné stravovací návyky a další.
Každou osobu beru tedy jako individualitu a snažím se zodpovědět
řadu dotazů, které se týkají stravy, pohybu, přibírání nebo ubírání
na váze.
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