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Brněnský sport
na novém webu
Dřímají ve vás ambice a máte chuť vrhnout
se střemhlav do vrcholového sportu? Nevíte
kam dát dítě sportovat? Máte chuť zvednout
se z křesla a protáhnout si tělo? Chcete si
zasportovat po práci? Nebo vidět nějakou
sportovní akci? Poradí vám náš nový brněnský web www.kamzasportemvbrne.cz.
Na webu naleznete potřebné informace
týkající se brněnského sportu – přehledný
seznam sportovišť a sportovních klubů
působících na území města Brna, informace
o konání významných sportovních akcí, ale
také aktuality ze sportovního dění ve městě.
V současné době na webu naleznete kontakt
na více než 345 sportovních organizací působících ve více než 56 sportovních odvětvích
na téměř 85 sportovištích – a jejich počet
stále narůstá! Cílem sportovní budoucnosti
Brna je žít ve městě plném sportovně aktivních obyvatel, rekreačních i vrcholových
sportovců, kteří mohou trénovat na kvalitních
sportovištích a účastnit se významných akcí,
ať už aktivně jako závodníci, nebo pasivně
jako diváci. Informace, které mohou napomoct splnit náš cíl, naleznete na našem
novém webu www.kamzasportemvbrne.cz.

Koupaliště
v Zábrdovicích
Oblíbený areál koupaliště v Zábrdovicích letos opět láká
na vodní radovánky, sportovní aktivity i slunění bez plavek.
Letošní sezóna bude zahájena 2. června a standardně
potrvá od června do srpna.
Areál zábrdovického koupaliště nabízí příjemné trávení letního
času pro děti i dospělé. Na návštěvníky čekají tři venkovní
bazény – plavecký bazén s umělým vlnobitím, bazén pro
neplavce s hloubkou 1,3 metrů a brouzdaliště s miniskluzavkou.
Pro nejmenší je také připraveno rozšířené dětské hřiště
s pískovištěm a houpačkami. Odvážnější se mohou svézt
na tobogánu dlouhém 73 metrů, který ústí do bezpečného
bazénku s hloubkou 1,22 m. Kdo rád sportuje, nebude se
na koupališti v Zábrdovicích rozhodně nudit – jsou zde hřiště
na beachvolejbal, fotbal, pétanque, badminton a můžete si zahrát
i minigolf, kuželky a ping-pong. K dispozici jsou sprchy, lehátka
a slunečníky. Během prázdnin, v případě pěkného počasí, bude
ráno opět patřit kondičnímu plavání, a to vždy ve středu a pátek
od 7 do 8.45 hodin. Loňskou novinkou byla zóna vyhrazená pro
opalování bez plavek, která se nachází na horní terase budovy
koupaliště – letos bude tato zóna opět přístupná pro vyznavače
nahého slunění. Vstupné se v letošní sezóně nezdražuje: dospělí
za celodenní vstup zaplatí 110 korun, děti od šesti do čtrnácti let
odpoledne zaplatí 40 korun. Veškeré informace najdete na webu
www.koupaliste-zabrdovice.cz.

Milí návštěvníci
nové Riviéry,

Dear visitors
to new Riviera,

za aktivním odpočinkem u vody nemusíte
jezdit jen k moři. Vodní plochy v Brně
nabízejí stejný servis jako na pláži.
Mají pouze jeden nedostatek, a to že voda
v nich není slaná.

If you fancy active water relaxation, you
needn’t set off for the sea. Water sites
in Brno provide the same service.
There’s just one drawback – the water
isn’t salty.

Opravené Koupaliště Riviéra je otevřeno
od 16. června 2018 a v tomto magazínu najdete
veškeré informace o našich novinkách. Riviéra
nabízí nové vodní atrakce – tobogán, skluzavku, lezeckou stěnu, lavice s tryskami a fontánky pro malé děti. Na konci června vyroste
v areálu Riviéry sportovní park, kde si velcí
i malí vyzkouší různé sporty – basketbal, atletiku, beachvolejbal nebo lukostřelbu. Chcete si
přes léto přivydělat? Co zkusit práci na koupališti nebo v krytém bazénu jako plavčík, lázeňská nebo obsluha v občerstvení? Kdo v dnešní
době neběhá, není in. Na konci letní sezóny si
běžci mohou vyzkoušet svou formu na závodu
Riviéra běh, který odstartuje 1. září z Koupaliště
Riviéra. Představujeme vám také nový web –
kamzasportemvbrne.cz. Najdete tam aktuální
informace o sportovním dění v Brně na jednom
místě. Článkem o akci Den náborů bychom
rádi pomohli rodičům, kteří budou na konci
léta vymýšlet sportovní kroužek pro své děti.
Kraví hora dne 8. září bude to správné místo
pro jejich rozhodnutí.

The renovated Riviera Koupaliště is open
from June 16, 2018 and info about our latest
news can be found in this magazine. Riviera
offers new water attractions – toboggan,
slide, climbing wall, benches with jets and
fountains for children. The end of June will see
the installation of a sports park in Riviera so
the young and not so young can try different
sports -athletics, basketball, beach volleyball
and archery. Fancy earning some money?
Why not take a summer job at the swimming
area or the indoor pool as a lifeguard, bath
attendant or food outlet staff? Today those
who don’t run are not “in”. On Sep. 1 runners
can test their stamina in the Riviera běh race,
starting at Riviera Koupaliště. We also wish
to draw your attention to a new website –
kamzasportemvbrne.cz, presenting current
info about sporting events in Brno. The article
on the Recruitment Day aims to assist parents
in choosing the right sports club for their
children. On Sep. 8, Kraví hora is the place
to be to make this decision.
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Rivec aneb Kousíček
středomoří na Moravě
Historie brněnských lázní v Pisárkách sahá až k počátkům 19. století,
kdy zde byly založeny koupelové lázně s empírovou budovou.
Později přibyl prostorný sál a rozlehlá zahrada s příjemným posezením.
V meziválečném období se pak z lázní stává značně navštěvované
místo příhodné ke koupání a slunění.
Snad nejoblíběnějším výletním letoviskem
v okolí Brna, kam už od samého začátku
19. století, ale samozřejmě i později směřovali
obyvatelé moravské metropole za odpočinkem v přírodě, byly Pisárky. Toto mimořádně
malebné a také zdravé prostředí ostatně
bylo pro Brňany důležité od samého středověku; vždyť právě odtud vedla trasa prvního
městského vodovodu, potrubím z Kamenného
Mlýna až k čerpadlu pod Petrovem. Později,
v době počátků průmyslového rozvoje Brna, tu
byly založeny koupelové lázně, a to ne jen tak
s ledajakou dřevěnou boudou (jak bývalo v té
době a ještě dlouho poté zvykem), ale s nepřehlédnutelnou empírovou budovou. V roce

1847 koupil celý objekt sbor brněnských ostrostřelců a jistě dobře věděl, co dělá. Šorfšici
(jak se ostrostřelcům také říkalo) přistavěli velký sál a od té doby se Pisárky staly místem nesčetných spolkových a lidových zábav. Kolem
rozsáhlého podniku nesměla chybět rozlehlá
zahrada s příjemným posezením, kterému se
zde mohly současně oddávat stovky relaxujících. Patřičné občerstvení bylo naprostou
samozřejmostí a bylo tu také množství různých
atrakcí; zdatnější výletníci pak mohli odtud zamířit i do vzdálenějších končin – do Kohoutovic
a samozřejmě nahoru na kopec na Myslivnu,
kde všude je vítaly skvěle zásobené zahradní
restaurace a hostince.
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Ještě větší důležitosti nabyly Pisárky v meziválečném období, kdy zde bylo postaveno
Zemské výstaviště. Plocha mezi ním a řekou
Svratkou byla upravena na sportovní hřiště
a také na rozsáhlý areál nových lázní. Dostalo se jim exkluzivního jména Riviéra, podle
slavného francouzského a italského pobřeží
Středozemního moře s teplým klimatem a pobřežím příhodným ke koupání a slunění. K nim
se báječně hodila i ryze brněnská Riviéra,
která záhy získala všeobecnou popularitu (jak
to nepřímo dokládá třeba i rozšířená přezdívka Rivec), k níž nemálo přispělo i posezení
na zdejší zcela neodmyslitelné zahrádce. 

Karel Altman

Slavnostní otevření
opravené Riviéry
16. června se slavnostně otevřou brány oblíbeného brněnského Koupaliště Riviéra. Desetiměsíční pracovní úsilí je u konce, nákladná rekonstrukce je zdárně ukončena, a návštěvníci tak budou moct začít letní
sezónu ve zmodernizovaném areálu jejich oblíbené plovárny.

Přestavba koupaliště začala loni v září a společnost STAREZ – SPORT, a. s., která areál
provozuje, jej ke zkušebnímu provozu přebere
týden před slavnostním otevřením.
Zkušební provoz otestuje nepropustnost
nových nerezových van i kvalitu vody. „Zjiš-

ťuje se, zda fungují technická zařízení, která
slouží k cirkulaci vody, ale také chemická
stránka, zda funguje čištění vody, chlorace. Než
se otevře koupaliště, máme předem určený
počet dní, v nichž musíme odebrat vzorky vody,
jež ověřuje hygiena. Zjednodušeně řečeno, při
zkušebním provozu se testuje funkčnost všech
částí v plném zatížení,“ vysvětluje Martin Mikš,
generální ředitel STAREZ – SPORT, a. s.
K rozsáhlé rekonstrukci město muselo přistoupit, protože z původních bazénů denně
unikalo až dvě stě kubíků vody. Její doplňování stálo statisíce korun. Původní betonovou
a keramickou dlažbu, která bazénu sloužila
patnáct let, nahradily vany z nerezu, kterého
firma použila sedm tisíc metrů čtverečních.
Projekt realizovala společnost
CENTROPROJEKT GROUP, a. s. Plánovaný

rozpočet výrazně nenavýšily ani některé původně neplánované práce. „Navíc se měnila
stará dlažba a dělají se nové rozvody pro
zavlažování trávníku a rozvody elektřiny. Navýšení se pohybuje maximálně v pěti procentech z celkové ceny,“ objasnil ředitel Mikš.
Dokončenou rekonstrukcí však práce
na Riviéře neskončí. Společnost STAREZ –
SPORT, a. s. projektuje další dvě novinky: tři
kryté beachvolejbalové kurty a plochu pro
kluziště. „Kryté kurty včetně zázemí mohou
sloužit podstatně déle než otevřené kurty. Kluziště plánujeme za budovou zámečku, realizace bude možná nejdřív za dva roky. Beachové
kurty se mohou podařit už příští rok, záleží
na vydání stavebního povolení, pak začneme
shánět finance,“ uzavírá ředitel Mikš.
S novou letní sezónou se na koupališti mění
také vstupné, které provozovatel rozdělil
na dopolední a odpolední. Základní vstupné s odchodem do 14 hodin stojí 80 korun
a po 15. hodině se dostanete do areálu za 100
korun. Celodenní vstupné je 180 korun, děti
do pěti let zdarma.
I letos Koupaliště Riviéra chystá pohybové příměstské tábory, určené plavcům i neplavcům
od pěti do deseti let, a organizátoři přichystali
přes prázdniny čtyři turnusy. 

Riviéra nabídne různé druhy sportu
V areálu koupaliště se otevře Sportovní park
Riviéra, který nabídne aktivity z bezmála
třiceti různých sportovních disciplín.
Sportovní park se otevře 28. července a bude
možné jej navštívit do 5. srpna. Pořadatelé
z městské organizace STAREZ – SPORT, a. s.,
využijí přilehlé beachvolejbalové kurty, u nichž
vyrostou basketbalové koše, a také stanoviště,
kde si děti vyzkouší např. slalom nebo poměří

své skokanské dovednosti. Děti ve sportovním
parku obdrží hrací karty, s nimiž absolvují jednotlivé disciplíny a po dokončení všech stanovišť získají ceny a sladké odměny. „Lidé si zaplatí jen vstupné na Riviéru a kromě koupaliště pak
zadarmo můžou také do parku, kde si vyzkouší
různé sporty. Děti se taky zlepší v některých pohybových dovednostech – skoku nebo hodu,“
přiblížila záměr Michaela Radimská,
tisková mluvčí STAREZ – SPORT, a. s.

Riviéra běh
uzavře prázdniny
Riviéra běh má již tradičně místo v plánovacích kalendářích běžců
i aktivních rodin s dětmi. Letos se chystá už šestý ročník běhu a nově
bude součástí víkendové akce Sportovní dny pro děti.

Riviéra běh, který pořádá společnost
STAREZ – SPORT, a. s., se uskuteční v sobotu
1. září a nově se stane součástí Sportovních
dnů pro děti, které pořádá město Brno. Akce se
odehraje v areálu Koupaliště Riviéra a potrvá
celý víkend 1.–2. září. 2018. Koupaliště Riviéra
prošlo nákladnou rekonstrukcí, během níž

se opravily protékající bazény a zároveň se
zvelebilo jejich okolí. Riviéra běh a Sportovní
dny využijí nepřeberné možnosti zmodernizovaného areálu.
„Bude to takový sportovně-dětský kemp
na konci prázdnin jako rozloučení s nimi a zároveň přivítání školního roku. Sportovní dny
navážou na Riviéra běh, takže se akce prodlouží na dva dny jako sportovní víkend pro rodiny,“
přiblížila Eva Rossi, vedoucí oddělení prorodinné politiky Odboru zdraví Magistrátu města
Brna. Riviéra běh a Sportovní dny uzavřou
prázdniny a po tomto víkendu se uzavře také
koupaliště.
Riviéra běh proběhne podle osvědčeného
harmonogramu a na stejných trasách jako
v předchozích ročnících. Dopoledne vyběhnou
na start jako první nejmladší děti v doprovodu rodičů. Poté poběží mladší a starší děti
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Atrakce na Koupališti Riviéra:
tobogan: výška 8 metrů, délka 75 metrů
skluzavka: šířka a výška 4 m, délka 15 m
lavice a lehátka s provzdušněním: cca 80 m
lezecká stěna: výška 3 m
lanový most s lekníny: délka 36 m
šplhací síť
pro nejmenší: vodní děla, chrliče, vodní
hřib, vodní ježek, vodní clona o délce 6 m,
kbelíkový strom, fontánky

na 500 metrů, po nich žáci a na trať dlouhou
2 100 metrů vyrazí junioři. Na muže a ženy
čeká vzdálenost 7 800 metrů.
Doprovod běžců a diváky zatím zabaví různé
atrakce v nově zrekonstruovaném, moderním
areálu Koupaliště Riviéra. „Všem doporučuji,
aby vyrazili na Riviéra běh, který se odehrává v krásném prostředí. Bude tam spousta
atrakcí, protože cílíme hlavně na rodiny s dětmi.
Různých běhů existuje hodně, my ale chceme
nalákat na sport především malé děti,“ sdělil
Jakub Koudelka, marketingový ředitel společnosti STAREZ – SPORT, a. s.
Nabídka zábavy pro děti i dospělé bude pestrá – skákací hrad, malování na obličej, basketbalové koše, hod na branku, paddleboardy,
jumping, beachvolejbalové kurty nebo laserová
střelnice pod dohledem policistů. Minulý rok
potěšili příznivce extraligoví šampioni hokejové Komety, kteří přichystali autogramiádu.
Jaká sportovní legenda se akce zúčastní letos,
si nechávají organizátoři jako překvapení až
do chvíle zahájení závodu.
Účastníci běhu se mohou hlásit od 1. června
na webových stránkách www.rivierabeh.cz,
kde se dozví konkrétní podobu programu.
Nejrychlejší přihlášení, stejně jako nejlepší
běžci v jednotlivých kategoriích, se mohou těšit
na zajímavé dárky.

Malý fotbal
za Lužánkami
Příznivci malého fotbalu potěší zpráva
o zprovoznění hřiště za Lužánkami, speciálně
upraveného pro tento sport. Umělou trávu,
kterou spravuje městská společnost
STAREZ – SPORT, a. s., mohou využít nejen
sportovní týmy, ale také veřejnost.

Den náborů na Kraví hoře
Čtvrtý ročník Dne náborů, tedy prezentace brněnských sportovních
klubů, proběhne 8. září od 9 do 18 hodin na Kraví hoře. V loňském roce
se zde představilo téměř osmdesát klubů z padesáti různých druhů
sportu a podobně tomu bude i letos.

„Den náborů plánujeme zatím ve stejném
duchu jako minulý rok, máme potvrzený
termín i místo na Kraví hoře. Novinky a týmy,
které se přidají, se dozvíme v nejbližší
době.“ uvedl Martin Müller ze společnosti
STAREZ – SPORT, a. s. Základ prezentujících účastníků tvoří Unie sportovních klubů

Hřiště s umělou trávou vyrostlo v místě, kde
stával hokejový stánek Komety Brno a má
standardní rozměry 48 × 28 metrů. Zázemí
pro sportovce (šatny a toalety) se nachází
v přilehlé budově u vedlejšího mobilního
kluziště. Hřiště je otevřené každý den
včetně víkendů a svátků od 9 do 20 hodin.
„Dopoledne oslovujeme školy, zda mají zájem
využívat hřiště, a v odpoledních hodinách je
hřiště otevřené jak pro skupiny veřejnosti, tak
pro zájemce z řad sportovních oddílů,“ nastínil
generální ředitel společnosti STAREZ –
SPORT, a. s., Martin Mikš. Zájemci
o pronájem hřiště najdou informace na webu
www.malyfotbal-luzanky.cz. Hodina pronájmu
vyjde na 400 Kč, pro školky je cena poloviční.
Hřiště plánuje využít také Brněnský svaz malé
kopané. „Vzhledem k nedostatku hracích
ploch pro malý fotbal jsme rádi za každé nové
místo. Myslím si, že jde navíc o velice dobrou
lokalitu, takže o zájem ze strany týmů jistě
nebude nouze,“ předeslal viceprezident svazu
René Pazdera.
Městská společnost navíc počítá s bezmála
milionovou investicí na dovybavení hřiště.
„Máme stavební povolení na tribuny
a dodělává se osvětlení, aby hřiště mohlo
být v provozu i v měsících, kdy je večer tma,“
uzavírá Martin Mikš.

města Brna v čele s hokejisty Komety nebo
fotbalisty Zbrojovky. Děti si mohou jednotlivé sporty vyzkoušet, zároveň si zasoutěží
o věcné ceny. Velký úspěch mívá tradičně
biatlon, návštěvníci se mohou těšit na veslování, míčové sporty, také tanec a svou práci
představí i hasiči. Z novějších sportů zájemci
okusí např. squash, workout, tedy cvičení s vlastní vahou, či headis, hlavičkování
na ploše pro stolní tenis. Z bojových sportu
se bude prezentovat kendo, japonské umění
boje s mečem. „Den náborů bereme jako
propagaci kenda, lidé mají možnost seznámit se s tím, co děláme, v čem a jak cvičíme,
poznají etiketu okolo,“ přiblížil předseda oddílu Seishinkan Kendo Brno Jakub Šmerda.
Veškeré informace o Dni náborů naleznete
na webu www.dennaboru.cz.

Plán odstávek bazénů
od 1. 7. 2018
Lázeňské a relaxační centrum Rašínova
od 2. do 29. 7. 2018
od 2. do 15. 7. – mimo provoz celá budova
od 16. do 29. 7. – odstávka bazénu a posilovny

Městský plavecký stadion Lužánky

od 1. 7. do 5. 10. 2018 – oprava podlahového topení v šatnách,
sprchách, rekonstrukce relaxačního bazénu, dokončení tělocvičny,
výměna oken (západní fasáda) a výstavba wellness

Aquapark Kohoutovice

bez odstávky, otevřen střešní bazén

Krytý bazén Ponávka

od 1. 7. do 31. 8. 2018 – vybudování parní sauny,
doplnění technologie o UV lampu
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