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Na sport a sportoviště v Brně láká nový web, koupaliště v červnu patří i školám
Po chladném a deštivém květnu se léto dostává
do obvyklých otáček a s blížícími se prázdninami slunečné počasí čím dál víc láká ke zchlazení a vyřádění
se u vody. Brno má v tomto ohledu širokou paletu
možností díky sportovištím pod správou společnosti
STAREZ – SPORT, a. s., která průběžně pracuje na vylepšování svých objektů tak, aby odpovídaly rostoucím požadavkům návštěvníků.

a zvýšení povědomí o možnostech
sportování na koupalištích Riviéra a Zábrdovice,“ vyjmenovává
Martin Mikš, generální ředitel
společnosti STAREZ – SPORT, a. s.
Oslovení škol probíhá prostřednictvím starostů konkrétních
městských částí, kteří nabídku
prezentují samotným ředitelům
základních a středních škol. Zorganizovat sportovní den může
kterákoliv škola, jež projeví zájem.
Nahlásit účast musí školy nejméně týden dopředu přes e-mail
nebo telefonicky. Pro rezervaci
je nutné oznámit počet žáků
i učitelů, vybraný den a přesný
čas. Sportovní den vyjde školy
zdarma.
Žáci si budou moci
na koupalištích vychutnat nejen
plavání a další vodní radovánky
v bazénech a na různých atrakcích, ale využít mohou rovněž
hřiště určená na beachvolejbal,

pétanque, ruské kuželky, minigolf,
stolní tenis nebo swingball. Všichni zájemci dostanou potřebné
sportovní vybavení bezplatně.
„O sportovní dny je ze strany
škol velký zájem, z čehož máme
ohromnou radost. Sportování je
pro děti jedna z nejzdravějších
a nejpřirozenějších věcí a nám
činí potěšení, že jim můžeme nabídnout naše zařízení. Doufáme,
že to prohloubí jejich vztah k plavání a pohybu obecně, a budeme
je tak na našich sportovištích
vítat i v budoucnu,“ pochvaluje
si zdárné naplňování myšlenky
sportovních dní Mikš.

Nový web poradí, kam
za sportem
Jako součást servisu pro zákazníky byl nedávno spuštěn web
www.sportujemevbrne.cz, který
nabízí ucelený přehled sportovišť
i sportovních akcí, které se v Brně
konají. „Cílem informačního
portálu bylo usnadnit zájemcům
přístup k informacím tak, aby
vše potřebné nalezli na jednom
místě. Na jednom webu se tedy
nacházejí praktické údaje ke všem
objektům pod naší správou i tipy
na události se sportovním podtextem konané po celém území
Brna,“ přibližuje nové internetové
stránky Martin Mikš. Portál www.
sportujemevbrne.cz nabízí dvě
základní sekce: Kde sportovat
a Jaké akce navštívit. První obsahuje všechny potřebné informace
o objektech STAREZ – SPORT, a.
s., včetně aktuální návštěvnosti,
teploty bazénu, rozpisu drah

i ceníku občerstvení uvnitř areálů.
Druhá sekce je složená z přehledného kalendáře rozličných sportovních programů, jež je možné
navštívit nebo se jich lze aktivně
zúčastnit – od pravidelných akcí
pro všechny věkové kategorie
po jednorázové události jako dostihy, běhy, závody na a ve vodě
nebo volejbalové turnaje.
Pro jednodušší přístup na letní
koupaliště byla zřízena možnost
nákupu vstupenek online přes
portál www.brnoID.cz, který
umožňuje zařídit vše potřebné
z pohodlí domova. Majitelé speciálních čipových hodinek mohou rovněž využít různé služby
na koupališti Riviéra, jako například nové skříňky pro uschování
věcí, případně mohou hodinkami
zaplatit v bufetu Kaskády.
Sportoviště projdou inovacemi
Zatímco venkovní koupaliště
jako Riviéra nebo Zábrdovice se
v následujících týdnech chystají
na nápor návštěvníků, kteří si
budou užívat hlavní letní sezonu,
další zařízení budou postupně
procházet nezbytnými rekonstrukcemi a čekají je plánované
odstávky. „Odstávky jsou nezbytné, abychom mohli sportoviště
postupně inovovat a modernizovat jejich prostředí ke spokojenosti zákazníků. Všechny odstávky

visejících se zateplením fasády
bazénu je možné prodloužení
odstávky do listopadu,“ podotýká Richard Elleder, technický a provozní ředitel STAREZ
– SPORT, a. s. Během odstávky
budou provedeny stavební úpravy přelivového žlábku a výměna
přelivových mřížek, uskuteční se
část projektu Zateplení Ponávky,
výměna obkladů a dlažby v bazénové hale, částečná renovace
šaten i opravy sociálního zařízení
ve vstupní hale a ve druhém
patře. Chystá se také vypuštění
a kompletní vyčištění bazénu
a natěračské práce.
Zevrubná inovace se bude týkat
rovněž Městského plaveckého stadionu za Lužánkami, který bude
uzavřen od 1. července do 31. srpna. Na seznamu chystaných prací
jsou výměna potrubí, výměna
a doplnění ozvučení, obnova oken
ve vestibulu a šatnách, výměna
dveří na tribuně a v dětském vodním světě, zateplení stropu v posilovně, oprava rozvaděče v dílně,
nová elektroinstalace v prodejně
ve třetím patře, oprava služebního
vchodu, oprava proﬁlových skel
v garáži a vypuštění a kompletní
vyčištění bazénu.
Lázně Rašínova budou procházet úpravami od 1. do 28. července. Prostory lázní čeká úklid spojený s drobnými opravami, druhá
doba trvání odstávky
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Krytý bazén Ponávka

plánujeme tak, aby trvaly co
nejkratší dobu a zároveň aby
měli zájemci o sport a relaxaci
možnost využít jiné areály. Léto
je proto k provedení potřebných
prací ideální,“ sděluje Mikš.
Nejrozsáhlejší rekonstrukce
čeká Krytý bazén Ponávka, který by měl být odstaven od 29.
června do 31. října. „V případě
komplikací stavebních prací sou-

etapa výměny osvětlení, oprava
polykarbonátové střechy a její čištění, oprava pryčen v malé ﬁnské
sauně, montování skříněk na cennosti a oprava elektroinstalace
výtahu. Práce v Aquaparku Kohoutovice jsou plánovány na 1. až
30. září, kdy se uskuteční za
provozu výměna zábradlí na lávce
v bazénové hale a oprava vstupu
na tobogán v tobogánové věži.
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V červnu mohou koupaliště
využít školy
Ještě než začnou prázdniny
a spousta dětí zamíří na koupaliště se svými rodiči, nabízí
společnost STAREZ – SPORT, a. s.,
speciální program pro brněnské
základní a střední školy, které
mohou využít červen ke sportovním dnům na koupalištích Riviéra
a Zábrdovice. Akce se konají vždy
ve všední dny dopoledne, kdy jsou
sportoviště nejméně využita. „Cílem je posílení dobré spolupráce
se starosty městských částí, zvýšení návštěvnosti středisek v dopoledních hodinách všedních dnů

