
info pult ODM, dotace JMK na rok 2015, sportovec 

info pult cykloportál JMK, KČT v JMK

info pult Sportuj s námi, dotace pro sportovní 

info pult Hrajeme spolu pro Brno, fotostěna pro 

info pult Josef Zimovčák a 6. ročník charitativního 

projektu Na kole dětem, výstava 
info pult informace o sportování handicapovaných

info pult Prezentace sportovních aktivit sportu pro 

info pult dobrovolnictví ve sportu, akce a možnosti 

info pult Prezentace školních sportovních klubů a 

sportovních akcí škol ve školním roce 
samostatná plocha stolní tenis, hra proti robotu

samostatná plocha prezentace jachtingu, veslování a 

samostatná plocha školička in-line bruselní, in-line show

samostatná plocha prezentace MS v sálové cyklistice (kolová, TJ FAVORIT BRNO

Asociace školních sportovních klubů JMK

MSK Břeclav/stolní tenis

TJ LODNÍ SPORTY BRNO

IN-LINE VESELÍ

PROGRAM EXPOZICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE , PAVILON V
D
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Jihomoravský kraj, odbor školství

Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje + KČT

Česká unie sportu JMK

Unie sportovních klubů města Brna

Na kole dětem

Nadační fond Emil

RC Brno - Asociace sportu pro všechny - Dům sportu 

Dobrovolníci FSPS MU 



DEN 1. ČAS SUBJEKT PROSTOR, PLOCHA WEB

6.11.(čtvrtek) 9:00 SOKOL BRNO I sportovní 

gymnastika, Kristýna Pálešová - 

tatami http://www.tjsokolbrno1.cz

9:00-10:00 Futsal - prezentace futsalu pro tatami https://www.teiresias.muni.cz/futsal-

10:00-11:00 Dr. Kuželka - show a žonglérská tatami http://www.divadlokufr.net/dilny/

11:00-13:00 Sportovní gymnázium Ludvíka 

Daňka představuje své hvězdy a 

tatami http://www.sgldbrno.cz

15:30-16:30 Šerm Sokol Brno I - lekce šermu tatami http://serm-brno.cz/

14:00-17:00 BOCCIA pro veřejnost  - zahrát si 

můžete s hráči klubu SOVA 

volná plocha - prostor pro šplh http://sova.iplace.cz

16:30-18:00 Unie sportovních klubů Brno - 

exhibiční přátelské fotbalové 

volná plocha - pro in-line http://www.hrajemespolu.cz

10:15-14:00 TJ LODNÍ SPORTY BRNO O 

putovní pohár Mirky Knapkové, 

volná plocha u bazénu www.lsbrno.cz

9:15-14:00 AŠSK, O pohár Petra Koukala, 

badmintonový turnaj smíšených 

badminton kurty http://www.ftvs.cuni.cz/assk_web/index.ph

p
9:00-18:00 Olympijský víceboj a odznak 

všestrannosti olympijských vítězů 

volná plocha - pro in-line, tatami http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijs

kyviceboj/



DEN 2.

7.11.(pátek) 9:00-10:00 Futsal - prezentace futsalu pro tatami

10:00-12:00 Sportovní gymnázium Ludvíka 

Daňka představuje své hvězdy a 

tatami

13:00-14:00 Policie Brno - sebeobrana tatami

14:00-14:15 Cheerleaders VSK Univerzita Brno tatami http://tigers.vskuniverzitabrno.cz

14:15-15:15 Dr. Kuželka - show a žonglérská tatami

15.15-15:30 Cheerleaders VSK Univerzita Brno tatami http://tigers.vskuniverzitabrno.cz

15:30-16:00 Aerobic centrum Brno - exhibice tatami

16:00-16:30 Škola TAE KWON-DO CLUB BRNO tatami http://www.budoshow.com/kontakt.php

14:00-17:00 BOCCIA pro veřejnost  - zahrát si 

můžete s hráči klubu SOVA 

volná plocha - prostor pro šplh

16:30-18:00 SOKOL BRNO I sportovní tatami

16:30-17:45 BOCCIA pro veřejnost  - zahrát si 

můžete s hráči klubu SOVA 

volná plocha - pro šplh

16:30-17:45 Unie sportovních klubů Brno - 

exhibiční přátelské volejbalové 
17.45-18:00 No feet - DANCE SHOW - step, volná plocha - pro in-line http://www.nofeet.cz

10:15-14:00 TJ LODNÍ SPORTY BRNO O 

putovní pohár Mirky Knapkové, 

volná plocha u bazénu www.assk.cz

9:15-14:00 AŠSK, O pohár Petra Koukala, 

badmintonový turnaj smíšených 

badminton kurty

9:00-18:00 Olympijský víceboj a odznak 

všestrannosti olympijských vítězů 

volná plocha - pro in-line, tatami



DEN 3.

8.11.(sobota) 9:30-11:00 RC Brno - airtrack tatami http://www.rcbrnomesto.cz

11.00-12:00 lukostřelba tatami

11:30 TJ Tesla Brno  a reprezentantky 

ČR v synchronizovaném plavání -

bazén Mountfield

12:00-12:15 Cheerleaders VSK Univerzita Brno tatami http://tigers.vskuniverzitabrno.cz

12:15-13:00 Futsal - prezentace futsalu pro tatami

13- 13:15 Cheerleaders VSK Univerzita Brno tatami http://tigers.vskuniverzitabrno.cz

13:15-13:45 prezentace vzpírání, Petr 

Mareček, Boskovice, juniorský 

tatami

13:45-14:45 TJ STADION BRNO - prezentace tatami www.stadionbrno.cz

14:00-16:00 TC BRNO - prezentace minitenisu 

jako první mety při začátcích  s 

volná plocha - pro in-line www.tc-brno.cz

14:00-16:00 AUTOGRAMIÁDA SPORTOVNÍCH hlavní podium moderuje Michal Chylík

16:15-17:00 TJ STADION BRNO - prezentace tatami www.stadionbrno.cz

14:15- 17:00 BOCCIA pro veřejnost  - zahrát si 

můžete s hráči klubu SOVA 

volná plocha - pro in-line

16:30-18:00 Unie sportovních klubů Brno - 

exhibiční přátelské basketbalové 

volná plocha - pro in-line http://www.hrajemespolu.cz

17:45-18:00 No feet - DANCE SHOW - step, volná plocha - pro in-line

9:00-18:00 Olympijský víceboj a odznak 

všestrannosti olympijských vítězů 

volná plocha - pro in-line, tatami



DEN 4.

9.11.(neděle) 9:30-11:00 RC Brno - airtrack tatami

11:00-12:00 Dr. Kuželka - show a žonglérská tatami www.divadlokufr.net/dilny/

11:30 TJ Tesla Brno  a reprezentantky 

ČR v synchronizovaném plavání -

bazén Mountfield

12:00-13:00 Judo SKKP Brno tatami http://www.skkp.cz

14:00-14:15 No feet - DANCE SHOW - step, volná plocha - pro in-line

14:15-14:30 Cheerleaders VSK Univerzita Brno tatami

14:30-15:45 BOCCIA pro veřejnost  - zahrát si 

můžete s hráči klubu SOVA 

volná plocha - pro in-line

15:45-16:00 Cheerleaders VSK Univerzita Brno tatami

14:00-16:00 TC BRNO - prezentace minitenisu 

jako první mety při začátcích  s 

volná plocha - pro in-line www.tc-brno.cz

9:00-16:00 Olympijský víceboj a odznak 

všestrannosti olympijských vítězů 



Jiří Janošek, juniorský mistr světa a mistr Evropy v dráhové cyklistice

Josef Zimovčák, Na kole dětem

Ivo Koblasa -vedoucí muž světového poháru v  cyklistice handicapovaných

Eliška Březinová, TJ Stadion Brno, reprezentantka ČR v krasobruslení

Lukáš Helešic, juniorský mistr světa ve veslování

Jan Kříž, juniorský mistr světa v horolezectví

Jakub Šrom, juniorský mistr světa v radiovém orientačním běhu

Martina Satková, mistryně světa v kanoistice na divoké vodě

Kometa Brno -plavání

Kometa Brno -střelba

Draci Brno - baseball

Soňa Bernardová a Alžběta Dufková - synchronizované plavání

AUTOGRAMIÁDA SOBOTA 8.11.

HC Kometa Brno

Handball KP Brno


