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V

období

koronavirové

pandemie

to

sportovci nemají jednoduché. Nové vládní
nařízení

jim

zkomplikovalo

cestování

nejenom na domácí, ale i zahraniční soutěže a hlavní dopad má na trénování nejen
v uzavřených, ale i venkovních prostorách.
V rámci omezení se změnily a přístupy
k trénování.
Mnoho vrcholových sportovců a sportovních klubů ve městě Brně využívá pro
zlepšení tréninkových podmínek i dotační
podpory z MM Brna. Jak reaguje Oddělení
podpory sportu MM Brno na nově vzniklou
situaci spojenou s vyúčtování dotací, budeme uvádět na tomto místě od příštího
vydání čtvrtletníku Sportujeme v Brně.
Pokud máte i vy dotazy týkající se nově
vzniklých

situací

týkajících

se

dotací

v období pandemie, neváhejte a pošlete
nám je, rádi se za vás na nově vzniklém Oddělení podpory sportu zeptáme.
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Úvodní slovo
Omezení sportovních aktivit kvůli koronaviru dopadá bezesporu na všechny. Kdo však tímto
nařízením trpí nejvíce, jsou děti. Dostatek pohybu, setkávání s kamarády, osobnostní rozvoj
a v neposlední řadě i pobyt na čerstvém vzduchu mají na vývoj dětí blahodárný vliv, nic
z toho se jim ale v současné době nedostává v takové míře, v jaké by potřebovaly.
Jsem proto vděčný každému, kdo během bezpečnostních opatření vyvíjel a nadále vyvíjí
jakékoliv aktivity, kterými přispívá k tomu, aby se naše budoucí generace pohybově rozvíjely
alespoň v domácím prostředí, moderně řečeno – distančně. Jsem vděčný i těm, kteří
s napětím očekávají sebemenší impuls, jenž by jim dovolil děti vtáhnout do aktivit, na
něž byly ještě před rokem zvyklé.
Těším se na první návštěvníky na osiřelých, ale udržovaných, ba dokonce modernizovaných
městských sportovištích, na znovuspuštění oblíbeného projektu Sportovci do škol, na letní
příměstské tábory, náborové dny do sportovních kroužků a mnoho dalších akcí, které se
každoročně v Brně pořádají.
Doufám, že se na některé z nich zase brzy potkáme.
Především pevné zdraví přeje

Mgr. PETR HLADÍK,
PRVNÍ NÁMĚSTEK PRIMÁTORKY MĚSTA BRNA

Milí čtenáři,
velmi mě těší, že vám mohu představit první číslo našeho časopisu Sportujeme v Brně.
Naše společnost STAREZ – SPORT hledala možnost, jak vás podrobně informovat o všem
novém, na čem pracujeme na našich sportovištích nebo co plánujeme za akce. Na
stránkách tohoto časopisu naleznete nejen zajímavé články o zdravém životním stylu,
o historii i současnosti brněnského sportu či rozhovory se známými sportovci, ale
nahlédnete i do zákulisí sportovních klubů a problematiky jejich fungování.

Víme, že také jiné subjekty jako jsou zmiňované sportovní kluby, školy nebo Magistrát
města Brna, vám mají, co říci ke sportovnímu dění v Brně. Tento čtvrtletník se
stává společným hlasem, který je určen pro malé i velké, rekreační i profesionální sportovce, i pro nás obyčejné lidi, co si jdou do bazénu nebo wellness odpočinout a zrelaxovat.
Mgr. MARTIN MIKŠ GENERÁLNÍ ŘEDITEL
STAREZ – SPORT, A.S.

Rozhovor
Novým
vedoucím
Odboru sportu
MM Brno se
stal
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Jaké jsou vaše priority v nové funkci

Z krátkodobého hlediska zejména pomáhat brněnským sportovním
oddílům v nelehké epidemiologické situaci. Včas administrovat
dotační programy a finančně pomáhat klubům s provozními náklady
a jejich mládežnickou činností.
Z dlouhodobého výhledu se pokusit převést dotační agendu odboru
do on-line a digitalizované podoby, ulehčit tak život žadatelům
o dotace i nám pracovní činnost. Koordinovat naši agendu

Mgr. Petr

s programy Národní sportovní agentury. Vytvářet vhodné finanční

Božek.

podmínky pro možné investice do majetku brněnských sportovních

Ve funkci je

Organizačně bych zejména rád personálně náš odbor co nejdříve

od ledna

finančních prostředků, který rozdělujeme na dotacích, a hodnota

letošního roku.

oddílů.
posílil. Jsme jeden z nejmenších odborů na magistrátě, ale objem
námi spravovaného majetku nás řadí k těm větším.

?

Děláte něco jinak než váš předchůdce

Na to asi nedokážu úplně relevantně odpovědět. Pan Mgr. Jelínek
vedl bývalý Odbor mládeže, sportu a tělovýchovy úspěšně řadu let.
Měl daleko širší agendu než nyní já. Beru to spíše tak, že se snažím
kontinuálně navázat na jeho kvalitní činnost, systémovost a rovné
zásady.
Převzal jsem po něm výborný tým, který má dlouholeté zkušenosti,
zná detailně brněnské sportovní prostředí a je pracovitý. Já se spíše
stále rozkoukávám, nasávám informace a snažím se hlavně
nepřekážet.

Odkud pocházíte

?

Já jsem rodilý Brňák. Vyrůstal jsem v Masarykově čtvrti a nyní žiji se
svou rodinou v Komíně. V Brně jsem vystudoval vysokou školu. Mám
to tady moc rád, ten náš moravský pupek světa…

?

Jste sportovně založen i ve svém soukromém životě

Odmalička jsem hrál hokej. Pak jsem své sportovní touhy realizoval na hladině Brněnské přehrady
na veslicích. Nyní už jen rekreačně běhám, jezdím na biku a s kamarády si občas střihneme nějaký
závod v triatlonu.
Mám rád všechny sporty, pokaždé otevírám noviny na poslední straně... A v 19.50 každý večer hltám
na ČT 1 svůj sportovní večerníček.

Jak

trávíte

?

osobní

volno

?

Jaké

máte

koníčky

Mám dvě malé holčičky a prakticky veškerý volný čas trávím se
svojí rodinou. Největším koníčkem je pak běžecký závod „Vokolo
priglu“, který se svými kamarády každoročně organizujeme na
Brněnské přehradě.

VÝSTAVBA
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BAZÉNU ZA LUŽÁNKAMI
Rada města Brna schválila zahájení zadávacího řízení
na výstavbu nového 25m bazénu za Lužánkami, který
by mohl již na podzim roku 2022 přilákat první
návštěvníky. Bazén bude mít osm drah a bude
splňovat pravidla Mezinárodní plavecké federace pro
plavecké závody, k dispozici bude ještě jeden menší
bazén pro veřejnost a výuku plavání dětí a také
tribuna pro 200 osob. Nový bazén vznikne v místech
bývalého 16m školního bazénu a pokračovat bude
v prostorech pod nevyužívaným parkem při hlavním
vstupu do areálu Městského plaveckého stadionu
za Lužánkami. Zároveň bude nutné zrekonstruovat
vstupní
a

prostory

částečně

také

současného
zázemí

bazénu,

stávajícího

terasy

bazénu,

a zrevitalizovat přilehlé plochy, chodníky a parkovací
místa před bazénem.
Předpokládané náklady na výstavbuSTRANA
jsou ve výši
205 milionů korun.

Novinky
ze STAREZ - SPORT

REKONSTRUKCE
VĚŽE

V Bazénu za Lužánkami je
v plánu rekonstrukce 10m
skokanské věže a modernizace můstků ve výšce 1 a 3
metry. Součástí vypracovaného projektu je i demontáž
stávajícího nevyužívaného výtahu. Skokánky budou polohovány více od sebe,
aby splňovaly parametry pro závody tandemových
skoků do vody.
Předpokládané celkové náklady na realizaci
projektu jsou 10 428 391 Kč. Samotné práce by
mohly začít v roce 2022.

SPORTOVNÍ PARK
PODRUHÉ

Nové sportovní povyražení
pro širokou veřejnost nabídne
Sportovní
park
Vodova v
areálu
Městských hal Vodova, který
již
podruhé
připravuje
společnost STAREZ – SPORT.
Od 1. 6. až do 5. 9. 2021 si zde denně v čase od
10:00 do 20:00 hod. budou moci malí i velcí návštěvníci vyzkoušet různé druhy sportu.
V prostorách kluziště a přilehlého hřiště budou
připraveny plochy pro florbal a basketbal, budou
zde stoly na ping-pong či méně tradiční teqball.
Menší děti se mohou těšit na opičí dráhu,
miniatletiku a tvořivou dílničku. Letošní novinkou
je i online dráha.

NOVINKY
Z MĚSTSKÝCH HAL
VODOVA
Zasedací místnost v Městských halách Vodova prochází v současné
chvíli renovací. V plánu je kompletní přestavba od podlahy až po
vybavení místnosti. Od června 2021 bude možné místnost pronajímat
pro školení, meetingy či konference.
Areál Městských hal Vodova je více než rok pod správou městské
společnosti STAREZ – SPORT, a.s., která během této doby do areálu
investovala nemalé finanční prostředky. Kromě nutných oprav kvůli
havarijnímu stavu, jako je např. oprava hlavního přívodu vody, oprava
střechy či výměna skleněných tabulí, se investovalo do renovací
tělocvičen (nové sítě okolo hřišť, modernizace rozcvičovny aj.), šaten,
společných prostor i kanceláří.
Zároveň probíhá příprava k realizaci plánované výstavby nové
Tréninkové haly, která by měla být hotova v roce 2023. Součástí
výstavby haly se třemi hřišti je i revitalizace venkovních ploch
a vybudování dalších parkovacích míst v areálu.

BEACH CENTRUM
RIVIÉRA

Q

LEDOVÁ STUDNA
V A

UAPARKU

Po znovuotevření Aquaparku
Kohoutovice a rozvolnění
protipandemických opatření
se budou moci návštěvníci
sauny ochladit v nové ledové
studni vedle ochlazovacího
bazénu.
Během roku dojde u Aquaparku Kohoutovice také
k revitalizaci zeleně. Stávající zeleň bude doplněna
stromy, keři i okrasnou trávou a cibulovinami.

Na koupališti Riviéra přibydou v této sezoně další beachvolejbalové
kurty. Kvůli velkému zájmu o pravidelně udržované kurty uprostřed
krásné přírody se stávající čtyři hřiště rozšíří o další dvě. Nově vzniklé
Beach centrum Riviéra tak nabídne celoroční využití, v měsících říjenduben budou kurty zastřešeny nafukovací halou.
Kurty lze využít pro dlouhodobé rezervace, v době provozu koupaliště
i jako zpestření dne u vody. V poslední sezoně zde dlouhodobě působily
hráčky ze sportovních klubů Šelmy Brno a Volejbal Brno a konalo se zde
několik turnajů na celostátní úrovni.
Pro snadnější rezervaci a úhrady za kurt lze využít online rezervační
systém přes portál Brno ID. Hráči si mohou ve stánku u kurtů zapůjčit
míče nebo zakoupit drobné občerstvení.

AREÁL V SRDCI
VYSOČINY
LÁKÁ NA SPORTOVNÍ RADOVÁNKY

V LÉTĚ I V ZIMĚ
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naleznout Zejména

školy,

ž

ale vy ití se nabízí také

pro sportovní kluby i jednotlivce.

Středisko se nachází v Zubří pár kilometrů od Nového
Města na Moravě, tedy v pohodlné dojezdové vzdálenosti
od Brna.
„Provozování sportovních areálů je našim denním chlebem,
ale v tomto případě se jedná o jedinečnou záležitost. Jasenka
nabízí možnost vícedenního pobytu mimo město uprostřed
krásné přírody, a přitom se vším pohodlím a širokou škálou
aktivit. Zvlášť pro děti je to lákavá příležitost, jak vyzkoušet
něco nového a jiného, než na co jsou zvyklé,“ sděluje Martin
Mikš, generální ředitel společnosti STAREZ – SPORT, a.s.
Jasenka se za několik posledních měsíců pod její správou
změnila k nepoznání. Hlavní budova se dočkala zbrusu
nové kuchyně i baru, komplet nové je vytápění i nátěry.
Důkladnou rekonstrukcí prošly také chatky. „Několik desítek
let starý socialistický nádech zmizel, všechno teď odpovídá
současné době,“ popisuje vedoucí provozu Tomáš Krátký.

Areál má kapacitu 98 ubytovaných, z nichž zhruba
polovinu pojmou chatky a zbytek hlavní hotelový dům.
Budova s recepcí obsahuje také novou klubovnu pro
teambuildingové akce nebo školení a hernu se stolním
tenisem, kulečník či stolní fotbal. Venku je k dispozici
dětské hřiště s houpačkami, prolézačkami, pískovištěm
a malou lezeckou stěnou, multifunkční sportovní plocha
s umělým povrchem na tenis, basketbal, nohejbal nebo
fotbal a pískové hřiště na volejbal.
„K dispozici bude také vyčištěný rybníček na koupání
a s brouzdalištěm pro nejmenší, o 200 metrů dál se pak
nachází větší Zuberský rybník s možností zapůjčení loděk.
Uvnitř areálu je i ohniště, na němž se dají opékat
špekáčky,“ přibližuje Krátký.
„Školy v přírodě se dnes běžně konají od pondělí do pátku,
takže na víkend může areál sloužit i dalším lidem. Stejně
tak o prázdninách, kdy jsou školy zavřené. Využití je
celoroční, protože kromě cyklistických tras jsou tu také
běžkařské, které začínají pouhých sto metrů od areálu
a jsou strojově upravované,“ vyzdvihuje Mikš. „Také
kuchyně v hlavní budově prošla rozsáhlou rekonstrukcí a je
tak vybavena moderními technologiemi.
Pod vedením našeho šikovného šéfkuchaře je
připravena nabídnout ubytovaným hostům
možnost výběru plné penze či polopenze,“ uzavírá.
více informací

-

na jasenka

zubri.cz

ˇ a sport
Deti

ČERVNOVÉ SPORTOVNÍ DNY
NA KOUPALIŠTÍCH

ž

Nabídka mo nosti

Riviéra a Zábrdovice

Společnost STAREZ – SPORT, a. s., stejně jako v letech minulých,
nabízí školám v měsíci červnu možnost bezplatného využití dvou
venkovních sportovních areálů: Koupaliště Riviéra a Letní
koupaliště

Zábrdovice,

včetně

zapůjčení

veškerého

tovní dny je možné uskutečnit od pondělí do pátku v dopoledních hodinách.
Termín konání akce necháváme na zvážení vedení škol, v případě
přihlásí

zástupce

školy

danou

třídu

Sportovního dne

spor-

tovního zázemí a potřebného sportovního vybavení. Spor-

zájmu

ř

po ádání

minimálně

š

na koupali ti se týká

š

ř

v ech mate ských
a základních

ě ě

škol

ě

s předstihem jednoho týdne e-mailem nebo telefonicky.

ve m st

Obě tato koupaliště nabízejí širokou škálu sportovního vyži-

v pr b hu m síce

tí. „Podpora sportovaní mládeže je pro naši společnost STAREZ –
SPORT prioritou,

rádi

bychom

touto

nabídkou

bezplatného

ů ě

Brn

ě

června.

využití sportovních areálů Koupaliště Riviéra a Letní koupaliště Zá
brdovice podpořili sportování mladé generace,“ sděluje Mgr.
Martin Mikš, generální ředitel STAREZ – SPORT, a.s.

Bližší informace

:

Ing. Jaromír Krejčí
731 648 657
krejci@starezsport.cz.
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POHYBOVÝ
RESTART

ě

Vrátit d tem sport,
probudit v nich radost

?

z pohybu a nabídnout

NAŠICH DĚTÍ

š

v estranný sportovní

Pomohou příměstské tábory

Populární brněnské příměstské tábory se budou letos nově
konat na třech sportovištích – na Riviéře, v Bazénu za Lužánkami
a v Městských halách Vodova.
Organizovaný mládežnický sport má kvůli covidu „utrum“ už
několik měsíců, kvůli čemuž děti trpí fyzicky i psychicky. Ztráta
oblíbených aktivit a pobytu v kolektivu kamarádů vede ke
zhoršení

pohybových

návyků,

tloustnutí,

ztrátě

disciplíny,

nedostatku motivace i pocitu osamělosti.
Podle obezitologů klesl při jarním lockdownu pohyb českých dětí
hrozivých 25 až 30 procent. „To představuje obrovský problém.

program pod odborným
vedením. To jsou priority,

ž

na nich

se shodli

ř

organizáto i letních

ů

pohybových tábor

č

ze spole nosti
STAREZ

–

SPORT, a.s.

Pokud objem či intenzita pohybové aktivity klesne, mělo by to vést
k úpravě jídelníčku a optimalizaci nutričního režimu. To se ale

tělocviku, v kroužcích i spontánně se

globálně neděje, takže energetický výdej je nižší než příjem a děti

svými kamarády ve volném čase na

začínají tloustnout,“ upozorňuje děkan Fakulty sportovních stu-

hřišti,“ říká Cacek, který doporučuje

dií Masarykovy univerzity Jan Cacek. Podle něj budou děti
dlouhodobý nedostatek pohybu a absenci motorických podnětů
dohánět velmi těžko.
„Dětem navíc bude chybět i určitá úroveň pohybové gramotnosti.
Některé dovednosti, které by si měly v určitém věku osvojit, nebudou
na takové úrovni jako v předlockdownovém životě, kdy si je cvičily při

umožnit dětem co nejvíc pohybu.
„Jeho

dostatek

se

promítá

i

do

emočního zdraví, schopnosti udržet
pozornost,

do

dobré

vyjmenovává děkan.

paměti,“

ž

O ivit vztah ke sportování, získat znovu pohybovou jistotu a za
bavit se

v

kolektivu

mohou

ě

d ti

na

ř ě

p ím stských
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š

SPORT, a.s. K ob vyklému koupali ti Riviéra

také Bazén

za

ž

Lu ánkami

šť

a komplex sportovi

ě

M stské haly Vodova.

Příměstské tábory jsou určeny dětem od 6 do 12 let,
a to pro plavce i neplavce. Kromě sportu čekají
účastníky i výlety do přírody a za poznáním a zdravá
strava od rána do odpoledne. V případě nepříznivého
počasí bude připravena alternativní náplň pod
střechou a pokud se tábor s ohledem na situaci
neuskuteční, dostanou rodiče zpět plnou částku.
Do programu by se měli zapojit i mladí vrcholoví
sportovci z Brněnského centra sportovních nadějí.
„Děti si tak vyzkoušejí kruhový trénink profesionálního
sportovce, mohou jej lépe poznat a pro daný sport se
nadchnout,“ nastiňuje generální ředitel společnosti
STAREZ – SPORT, a.s., Martin Mikš.

Tábory v hale Vodova budou zaměřeny na míčové
sporty, jakými jsou basketbal, volejbal či florbal,
nabídnou ale například i judo. To vše ve spolupráci
s trenéry místních vrcholových týmů. „Věříme, že
koronavirus už je pomalu na ústupu, ale odstranit škody
po něm zejména na dětech zabere nějaký čas.

Příměstské tábory jsou určeny dětem
od

6

do

12

let, a to pro plavce i neplavce

Na Riviéře si účastníci budou moct užít zdejší bazény
včetně toboganu, ale také lanové centrum Jungle park,
areál dopravní výchovy či návštěvu vědeckého centra
VIDA! Programu za Lužánkami bude rovněž dominovat
voda doplněná službami zdejšího wellness, ale v plánu
jsou i procházky a výlety do okolí například na hřiště
malého fotbalu, do lužáneckého střediska volného
času nebo do botanické zahrady.

Naše tábory mohou být jedním z krůčků zpět k normálu a k oživení lásky dětí k pohybu, zvlášť v době, kdy
ještě není jasné, kdy se budou moct vrátit
k plnohodnotnému sportovnímu vyžití ve škole nebo
specializovaných oddílech,“ podotýká vedoucí táborů
Martin Müller.

více informací
na primestak.sportujemevbrne.cz

HŘIŠTĚ PRO CELOU RODINU
U zámečku v Areálu dopravní výchovy Riviéra si
bude moci zasportovat celá rodina, a to díky nově
budovanému workoutovému hřišti. Prostor bude rozložen na tři zóny, nejmenší si pohrají i zacvičí na dětském hřišti, dospělí se protáhnou na workoutových prvcích a pro seniory
zde roste fitness zóna. Hřiště by mělo být
dokončeno v létě 2021. Vstup pro návštěvníky bude zdarma.

Zeptali jsme se
Jak se udržujete v kondici v současné době plné

zákazů

?

Skoro denně chodím, jak já říkám, na tréninkové procházky
s délkou 2 – 3 km, většinou kolem Jundrova. Jednou
týdně vyrážím od hráze brněnské přehrady po proudu řeky
Svratky až do Bystrce ke hřišti a po druhé straně se zase vracím zpět, jsou to 4 km.

VÍTĚZSLAV SVOZIL, NAROZEN
V R. 1933, JEDINÝ ČECH
V HISTORII, KTERÝ PŘEKONAL

Jak

vzpomínáte

na

období,

evropský a světový rekord

?

kdy

jste

překonal

VE SVÉ DOBĚ SVĚTOVÝ

Je to sice nostalgie, ale čím jsem starší, tak si těchto výkonů

I EVROPSKÝ REKORD.

cením více a více.

NEDÁVNO OSLAVIL

Co

vás

těšíte

?

čeká

v

blízké

budoucnost

?

88. NAROZENINY
Na

co

se

A STÁLE SE TĚŠÍ DOBRÉMU

Hlavně na to, až se opět otevřou bazény veřejnosti. Plavání mi

ZDRAVÍ.

velice chybí a trochu se to podepsalo i na mé kondici. Abych

V LETOŠNÍM ROCE BYL

nevyšel z tréninku, cvičím doma s gumami a posiluji obě ruce.

NOMINOVÁN

A čekají mě i závody veteránů, kterých se již nemohu dočkat,
abychom porovnali svoje výkony a popovídali si, jak jsme
přežili tuto dobu plnou zákazů.

DO SPORTOVNÍHO ODDÍLU

Ů BRNO.

SENIOR

Mnohokráte děkujeme za rozhovor a dodatečně gratulujeme

k vašim

88

. narozeninám. Přejeme Vám hodně zdraví a neutuchajícího elánu.

Zeptali jsme se

ALENA BENEŠOVÁ, NAROZENA V R. 1998.
DÁLKOVÁ PLAVKYNĚ, V LETOŠNÍM ROCE
NOMINOVÁNA DO DOTAČNÍHO PROJEKTU
BRNĚNSKÉHO CENTRA SPORTOVNÍCH
NADĚJÍ.

ŽIVOTNÍ

ÚSPĚCH: ŠESTÉ MÍSTO

NA ME NA 5 KM V GLASGOW A 25. MÍSTO
NA MS V KOREJI NA STEJNÉ TRATI.

Jak se udržujete v kondici v současné době plné

zákazů

?

Plavu od pondělí do pátku každý den dvakrát. K tomu
chodím cvičit do posilovny a kompenzuju s fyzioterapeutkou. Snažíme se trénovat, protože je olympijský
rok… svět se nezastavil, ale náš sport v České republice
ano. Je to smutné.
Jak vzpomínáte na své úspěchy na ME a MS

?

Na ME vzpomínám moc ráda. Své šesté místo bych
chtěla zopakovat i tento rok na ME v Budapešti,
které se koná už v květnu tohoto roku! Samozřejmě
bych byla spokojenější s lepším umístěním, ale startovní
listina bude jako vždy plně nabitá. Doufám, že se
poplave v neoprenu. Dost se s ním kamarádím.
Jediné, co mi vadí, je ta studená voda na obličeji.
Na MS nevzpomínám ráda. Byl to dost složitý rok.
Nerada bych se k němu vracela. Jen vím, že všechno
špatné je pro něco dobré. I naše neúspěchy nás vedou
kupředu.
Co

vás

nový cíl

čeká

?

v

blízké

budoucnost

Na co se těšíte

?

?

Jaký

máte

ME v dálkovém plavání se koná 12. – 16. 5. 2021. Naše příprava vrcholí a já doufám v nejlepší výsledky.

Regenerace

MRÁZ LÉČÍ
rozhovor
s Dominikem Volavým

Jak

byste

jednoduše

?

kryoterapie

popsal

metodu

?

V čem spočívají její účinky

Účinky lze dělit do několika skupin, podle způsobu
provedení. Buď na organismus působíme pouze místně
- lokální kryoterapie nebo celkově - kryokomora. Pokud
je aplikace pouze na určité místo, urychlí se zde
metabolismus a místo se začne rychleji hojit. Pokud
vstoupíme do celkové kryokomory, začne na nás
působit chlad vetší jako mínus 120 stupňů Celsia, který
je pro naše tělo blahodárný. Začne se vylučovat velká
spousta léčivých látek - hormony, enzymy, dojde
k rozproudění krevního a mízního řečiště. Tělo tedy
dostane impuls k nastartování regenerace.
Setkáváte

strachem,

se

že

u

svých

procedura

návštěvníků

bude

se

nepříjemná

?

nebo bude bolet

Ano, tyto dotazy jsou poměrně časté. Ale nikdo se
nemusí bát, byť je teplota extrémně nízká, je zbavena
vlhkosti a chlad proto není vnímán nijak negativně.
Vždyť na planetě byla delší čas doba ledová, jsme na
chlad velmi dobře připraveni. Procedura je tedy
naprosto bezpečná a může ji podstoupit takřka kdokoliv
(není věkově limitována). Sice teplota kůže klesne daleko
níže než při klasickém otužování ve vodě, ale pocit je
mnohem příjemnější.

?

Kdo nejčastěji tuto metodu regenerace u vás využívá

Proceduru nabízíme od roku 2012 a kdysi to byli převážně sportovci, kteří chtěli zlepšit svoji výkonnost nebo se
zbavit nejrůznějších zdravotních neduhů. V současnosti je návštěvnost velmi rozmanitá - od dětí, které trpí
alergiemi, přes osoby, které se o sebe starají až po důchodce, pro které je terapie velmi vhodná.

?

Je možné, že tato metoda působí pozitivně i na psychiku sportovce

Kryoterapie velmi prospívá na psychiku sportovce a to zejména z důvodu vyplavení hormonů štěstí (dopamin,
endorfin, serotonin, atd.) a zlepšení funkce melatoninu. Dále má kryoterapie velmi pozitivní vliv na nervový systém, normalizuje napětí mezi sympatikem a parasympatikem. Sportovci tedy
pomáhá nejen na pohybový aparát, ale i na regeneraci mysli a velmi zlepšuje
spánek - nejdůležitější regenerace.

více informací
na mrazleci.cz

Sportovní akce

CERTIFIKOVANÝ TRÁVNÍK
V říjnu 2020 položený koberec s 3. generací umělé trávy na
hlavním hřišti Fotbalového centra Brno v Brněnských
Ivanovicích získal certifikát FIFA Quality, který je standardem pro profesionální fotbal.
Trávník vypadá velmi přirozeně a má vynikající herní
parametry a dlouhou životnost. Díky tomuto certifikátu je
možné hrát zápasy na mezinárodní úrovni.

Z

důvodů

proti

-

STAREZ CUP

pandemických
opatření

se

nepoda

řil

odehrát

ani

2021

jeden
zápas

mládežnického
fotbalového
turnaje
STAREZ

CUP

2020.

Pořadatelem je společnost STAREZ – SPORT, a.s., která již

„Zajistili jsme vloni účast devadesáti týmů různých

druhým rokem spravuje Fotbalové centrum Brno.

věkových kategorií. Podle ohlasu a rychlosti

Rozpis turnajů a jejich utkání předpokládá, že od 31. 10.
2021 – 27. 3. 2022 v kategoriích ročníků narození 2007 až
2014 se bude hrát v nové klimatizované nafukovací hale
areálu Fotbalového centra Brna v Brněnských Ivano-

registrací fotbalových klubů se i letos předpokládá
vysoká

účast,"

myslí

si

Ondřej

Pelikán,

organizátor turnaje a vedoucí Fotbalového
centra Brno.

vicích. Každé družstvo se zúčastní tří miniturnajů, v rámci
nichž odehraje minimálně 15 utkání. Cena za tým je
5 400,- Kč.

1 7 2021
@

:

Přihlášky je možné posílat
do

.

.

pelikan

na adresu

starezsport.cz.

Rozhovor

SPORTOVCI DO ŠKOL
Koronavirová
pandemie

ř

a státní na ízení se
velice dotkly
i projektu Sportovci
do

škol,

který

organizuje
a realizuje

č

spole nost
STAREZ

-

SPORT, a.s.

na prvním stupni
základních
v

škol
Brně.

Od září loňského roku se úspěšně rozběhl, stejně tak jako v minulých
letech. Jakmile ale školáci přestali navštěvovat svoje školy, zastavil se
i projekt Sportovci do škol, který je finančně podporován z rozpočtu
statutárního města Brna.
V rámci družinového sportovního kroužku, který je pro děti zdarma, si
mohou žáci 1. stupně vyzkoušet více sportů pod vedením odborně
zdatných trenérů, kteří minimálně jednou týdně na základní škole praktikují
sportovní hodinu. Při sportovní hodině je přítomen trenér a asistent (trenéři
z různých brněnských sportovních klubů nebo studenti z MU FSpS), kteří zajišťují plynulý chod a organizaci kroužků. Dále je na kroužku přítomen pedagogický dozor, který zajišťuje základní škola.
Jednotlivé sporty si volí vedení školy po dohodě s realizátorem projektu –
společností STAREZ – SPORT, a.s., sporty se v průběhu školního roku
mohou měnit a střídat, stejně jako sportovní pomůcky, které zajišťuje a na jednotlivé školy zaváží.

SPORTOVCI

DO ŠKOL

Do projektu Sportovci
do škol je zapojeno 33
základních škol z Brna
a celkem 1 300 dětí.

V letošním roce přizval STAREZ – SPORT, a.s., ke spolupráci i Šárku
Kašpárkovou, mistryni světa v trojskoku, která má mnohaleté zkušenosti se
sportováním mládeže. Měla by se zasadit o moderní koncepci skladby
sportovních kroužků projektu Sportovci do škol, jež bude postavena na
zkušenostech Šárky Kašpárkové se srovnávacím vícebojem, který již 6 let
probíhá na vybraných základních školách po celé ČR. Na toto téma jsme
paní Šárce Kašpárkové položili několik otázek.

Rozhovor

?

Co srovnávací víceboj obnáší, jak se vyhodnocuje a co školáci obdrží

V projektu Sportovci do škol bychom s dětmi na prvním stupni absolvovali několik testovacích disciplín na základě
kterých bychom dětem vystavili sportovní vysvědčení, kde by měly porovnání se stejně starými dětmi v ČR
a zároveň by dostaly doporučení na sport, kterému se mohou věnovat a mohl by je také bavit.

?

Jakou koncepci byste pro projekt Sportovci do škol navrhla

Líbilo by se mi, kdyby všechny kroužky projektu měly stejnou koncepci. Kladla bych důraz na správnou skladbu
hodiny - zahřátí, dynamická rozcvička a také na posilování těla. Náplň hodin by měla být zaměřená na všestranný rozvoj dítěte. Velmi důležitá je také důslednost trenérů, trpělivost a dohled na správné provádění sportovní činnosti.

?

Existuje podobné srovnání i pro dospělé

Dospělým bych doporučila Odznak všestrannosti pro veřejnost, kde se
mohou

porovnávat

napříč

věkem

a

také

se

známými

sportovci

a osobnostmi, které se do odznaku také zapojily.

?

Čím se momentálně zabýváte

ŠÁRKA

KAŠPÁRKOVÁ

Narozena v roce 1971
v Karviné, česká spor-

Protože jsou zavřené školy a neprobíhá TV, máme konečně čas zpracovat

tovkyně, basketbalistka,

získaná data z našeho projektu. Dokončujeme knihu a připravujeme se na

bývalá atletka, bronzová

další školní rok a také pracujeme na tom, abychom projekt posunuli zase
kousek dál.
Děkujeme Šárce za rozhovor a gratulujeme jí k jejím kulatým
narozeninám mnoho zdraví a dalších úspěchů na poli aktivní podpory
sportování mládeže.

medailistka z Olympijských her z roku 1996
v Atlantě a mistryně
světa z roku 1997.

ˇ
Predstavujeme
vám

HROŠI BRNO KLAMOU
N Á Z V E M , mladí baseballisté
se už pohybu nemohou dočkat
š

Hro i Brno jsou

ě

brn nský baseballový

„V současnosti máme nejúspěšnější mládežnický program v České republice
napříč věkovými kategoriemi od 7 do 18 let. K tomu vedeme nově i Prospect
Program, který připravuje mladé talentované hráče na profesionální kariéru

sportovní klub, který

v zámoří. Mužský tým zatím výsledkově nepatřil mezi nejužší špičku české

svá domácí utkání hraje

nejvyšší soutěže, ale v posledních čtyřech letech ani jednou nechyběl v play-

v Areálu Hroch v Brn

ě-

ě

Jundrov . Za dobu svého
bezmála dvacetiletého
fungování nasbíral
klub celou

ě

ů

úsp ch

řadu
ě

a ocen ní.

Zakladatelem je bývalý
reprezentant

č

a extraligový hrá

ů

Drak

Brno a MZLU

Express Brno
Tomá

š

Ovesný.

off,“ přibližuje Ovesný.
Historie klubu se začala psát roku 1998, kdy vznikla Malá baseballová liga, jejíž
ambicí bylo rozšířit baseball mezi mládež. Hned o rok později stála u položení
základního kamene nynějšího Sportovního areálu U hrocha. V roce 2003 pak
vznikl baseballový klub Hroši Brno, složený převážně z odcházejících členů
MBL. V současnosti je činnost klubu z důvodu protipandemických opatření
omezena a brněnští baseballisté už se nemohou dočkat,
až se budou moci naplno vrátit do hry v areálu Hroch.

Cviky

CVIČENÍ NA HOME OFFICE
Pracujete na home office a jste po celodenním sezení rozlámaní? Není se čemu divit, tělo
potřebuje občas změnu. Proto si ukážeme několik cviků, za které vám vaše tělo poděkuje.
Ideálně si udělejte každou hodinu na pár minut pauzu - projděte se po pokoji, protáhněte se,
uvařte si čaj nebo třeba vyřiďte hovor za chůze. Také můžete na chvíli zkusit pracovat na
počítači ve stoje, například u komody či parapetu. Při práci ve stoje zapojujete daleko více
svalů a vydáte více energie. Navíc se vám bude lépe přemýšlet.
Protažení oblasti šíje

Ruku si opřeme o sedadlo a druhou ruku položíme na protější oblast
spánku. S výdechem ukloníme hlavu. V pozici vydržíme alespoň
10 sekund a prodýcháme se. S nádechem směřujeme očima nahoru
nad protahovanou stranu šíje, s výdechem se podíváme
dolů. Zopakujeme na obě strany.

Protažení zadní strany dolních končetin

Opřeme se patou o sedadlo židle a s výdechem provedeme rovný
předklon směrem k prstům nohy. Snažíme se udržet rovná záda.
Zopakujeme na obě strany. V pozici vydržíme 30 sekund.

Protažení zad

Postavíme se za židli a opřeme se o opěradlo. S výdechem rotujeme do
strany, podíváme se za sebe. Rotace vychází z pasu, ramen a hlavy,
rotujeme pomalu, naopak boky směřují po celou dobu dopředu.
Zopakujeme na obě strany.
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