
„Dny sportovišť se těší 
velké oblibě nejen u veřej-
nosti, ale i u středisek. Rok 
od roku se jich zapojuje 
více, v letošním roce cel-
kem třináct. Akce se vloni 
zúčastnilo přes sedm tisíc 
osob a budeme rádi, pokud 
se toto číslo podaří letos 
překonat,“ podotýká Mar-
kéta Vaňková, primátorka 
města Brna. 

Při Dnech sportovišť se 
zájemcům z řad veřejnosti 

zvednou opony i v místech, 
která jsou většinou urče-
ná pouze profesionálním 
sportovcům či školám. Lidé 
si budou moci zabruslit 
na ledě DRFG Areny, v níž 
svádí extraligové bitvy ho-
kejisté Komety, či ve vedlej-
ší hale Stadionu Brno, v níž 
vyrostlo mnoho úspěšných 
krasobruslařů. Bezplatně 
k dispozici budou rovněž 
veřejné kluziště za Lužán-
kami a hala na Úvoze. 

„Akci vnímáme především 
jako dárek pro veřejnost, 
ale může sloužit i jako 
motivace k novoročním 
předsevzetím. Naším 
přáním je přivést ke sportu 
co nejvíce lidí, především 
pak dětí a nabídnout jim 
ke sportování co nejlepší 
podmínky. Právě Dny 
sportovišť mohou posloužit 
jako ochutnávka toho, co 
nabízí městská sportoviště. 
Věřím, že této nabídky 

využije co nejvíce rodičů se 
svými dětmi, ale i aktivní 
senioři“ láká náměstek 
brněnské primátorky pro 
sport Petr Hladík.

Kdo dává přednost plavá-
ní, může si vybrat mezi ba-
zénem za Lužánkami s vod-
ní trampolínou, Ponávkou, 
Sportareálem v Družstevní 
ulici, bazénem na Kraví 
hoře nebo bazénem Tesly 
Brno na Lesné. 

K příchodu na tato spor-
toviště není nutná před-
chozí rezervace, omezení je 
dané pouze kapacitou da-
ných areálů. Do akce jsou 
zapojena také místa, která 
rezervaci dopředu vyžadují, 
mezi nimi například Aqua-
park Kohoutovice, který 
nabízí netradiční aquazor-
bing nebo závody v jízdě 
na tobogánu. 

Za Lužánkami vyrostlo 
wellness, v provozu je 
také zrekonstruovaná 
Ponávka

Brněnská sportoviště 
lákají nejen na bezplatný 
vstup, ale také na nová 
zlepšení. V bazénu za Lu-
žánkami od listopadu 
slouží návštěvníkům roz-
lehlá wellness zóna, čerstvě 
znovuotevřený bazén Po-
návka je díky rekonstrukci 
energicky šetrnější a útul-

nější. Čím dál větší popula-
ritě se těší rovněž otevřené 
kluziště za Lužánkami, kde 
je kromě bruslení možné 
i zahrát hokej ve všední 
dny dopoledne. Sportovi-
ště budou v provozu také 
na Štědrý den, na Silvestra 
i na Nový rok.

„Věříme, že si lidé najdou 
cestu na naše sportoviště 

i v období na konci roku. 
Zároveň chceme všem nejen 
v Brně popřát klidné prožití 
svátků, požehnané Vánoce 
a mnoho zážitků a radosti 
nejen z pohybu,“ uzavírá 
Martin Mikš, generální 
ředitel společnosti STAREZ 
– SPORT a. s., která spravuje 
část sportovišť zapojených 
do akce na konci roku. 

Konec roku ve sportovním duchu. V Brně si ho mohou ozvláštnit 
chystanými Dny sportovišť či návštěvou wellness
Konec roku nemusí být spojený jen s lenošením či bilanco-
váním. V Brně je to naopak ideální příležitost k protažení 
po vánočním odpočinku. Od 27. do 29. prosince se už popá-
té budou konat Dny sportovišť, při nichž se vybrané spor-
tovní areály otevřou návštěvníkům zdarma. Zájemci si 
tak budou moci vyzkoušet nové aktivity, zavítat do míst, 
která jsou jinak veřejnosti uzavřena nebo zamířit do svých 
oblíbených lokalit tentokrát bez peněženky. 


