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S blížícími se prázdninami
slunečné počasí čím dál víc láká ke
sportování u vody. Brno má v tom-
to ohledu širokou paletu možností
díky sportovištím pod správou
společnosti STAREZ – SPORT, a. s.
Jako součást servisu pro zákaz-

níky byl spuštěn web www.spor-
tujemevbrne.cz, který nabízí
přehled sportovišť i sportovních
akcí, které se v Brně konají.
Informační portál www.sportuje-
mevbrne.cz nabízí dvě základní
sekce: Kde sportovat a Jaké akce
navštívit. První obsahuje všechny
potřebné informace o objektech
STAREZ – SPORT, a. s., včetně ak-
tuální návštěvnosti, teploty bazé-
nu, rozpisu drah i ceníků. Druhá
sekce je složená z přehledného
kalendáře rozličných sportovních
programů, jež je možné v Brně
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 Riviéra a Zábrdovice
byla zřízena možnost nákupu vstu-
penek pro dospělé i děti online
přes portál www.brnoID.cz, který
umožňuje zařídit vše potřebné
z pohodlí domova. Majitelé speciál-
ních čipových hodinek mohou
rovněž využít různé služby na
koupališti Riviéra, jako například

Na sport a sportoviště v Brně láká nový web

nové skříňky pro uschování věcí,
případně mohou hodinkami za-
platit v bufetu Kaskády.

Některé sportoviště v Brně proj-
dou inovacemi. Nejrozsáhlejší
rekonstrukce čeká Krytý bazén
Ponávka, který bude odstaven
od 29. června do 31. října
z důvodu zateplení fasády, výměny
obkladů a dlažby v bazénové hale.
Inovace se bude týkat rovněž
Městského plaveckého stadionu za
Lužánkami, který bude uzavřen
od 1. července do 31. srpna, kde
proběhne výměna potrubí, ob-
nova oken ve vestibulu a šatnách,
zateplení stropu v posilovně,
vypuštění a kompletní vyčištění
bazénu. Práce v Aquaparku Kohou-
tovice jsou plánovány na 1. až 30.
září, kdy se uskuteční přímo při
provozu výměna zábradlí na lávce
v bazénové hale a oprava vstupu na
tobogán v tobogánové věži.

Pohádkový Duhový svět se nachází
30 km jihozápadně od Brna a v
červnu zahájil svou druhou sezónu.
Parkem Duhový svět provází příběh
duhové víly Permíny s jejími kouzly
a je tematicky zaměřený na ochra-
nu životního prostředí. Užít si ho
může každý po svém. Návštěvníci
mohou relaxovat, bavit se, osvěžit
se v kouzelných tůňkách, hrát si se
svými dětmi… nebo se zapojit do hry
Duhová kapka o záchranu víly Permí-
ny z Tajemné komnaty.
Motivací dětem ve hře je záchrana
víly Permíny, která se ukrývá v tajem-
né komnatě a za svou snahu a odvahu
získají krásný dárek. Hru je možno
hrát na vlastním mobilním zařízení,
nebo připravené herní kartě s krás-
nými obrázky.
Srdcem pohádkového parku je vodní
věž s krásným výhledem do širokého
okolí, ze které vede tobogán zase
zpět na pevnou zem, k dispozici
jsou také kouzelné vodní tůňky, po-
hádkový příběh na velkém leporelu
s pohybujícími se obrázky, přírodní
vrbové domečky, lanoloď, písečná
loď s ukrytými drahokamy, oblíbená
klouzačka Valinka a mnoho dalších
zajímavých atrakcí. Děti při pobytu
v parku zapojují vlastní pohyb, obrat-
nost, odvahu, rozvíjí myšlení a v nepo-
slední řadě podněcují svou fantazii.
Duhový svět je součástí Permo-
nia – zábavního parku s příběhem.
Park Permonium® s těžní věží Kukla
a park Duhový svět se rozkládají na

Duhový svět pohádkový park pro nejmenší

více než hektaru plochy. Předností
areálu je nabídka zábavy, programu
i ponaučení pro celou rodinu. Per-
monium® je rodinným parkem, kde
si každý najde něco svého – zábavu,
vítězství, adrenalin, ponaučení, ale
i historii a relaxaci.
V Permoniu mohou návštěvníci
kromě her absolvovat také některou
z nevšedních lanových aktivit –
Pavoučí past, Industriální stezku,
Salpónu nebo Škrtí lanovku.
Při pobytu v parcích se návštěvníci
mohou občerstvit v Hornické kantýně,
Mlsném krámku, nebo Kavárně ve
věži s nabídkou výborné kávy a slad-
kých dezertů.

Kalendář akcí 2019:
27. 07. Tma v Permonium / týmová
noční hra
24. 08. Strach v Permoniu/ týmová
noční hra s místními strašidly
28. 09. Špekáčkobraní / soutěž o nej
špekáček
28. 10. Permon cup 2019 / soutěžní hra
pro celou rodinu o pohár Permonia
Sledujte nás na www.permonium.cz
a www.facebook.com/Permonium

Nevíš, co se děje
ve sportovním
Brně?

- přehledný kalendář akcí
- denně aktuální pozvánka
na akci nebo článek se
sportovní tématikou


