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Brněnské dny pro zdraví

Festival zdraví a pohody                                                                                        9:00–16:00  
SVČ a park Lužánky, Lidická 50  |  Dvě desítky festivalových aktivit propagujících zdravý životní styl. 
Vyzkoušet lze pohybové aktivity, tvořivé dílny, zdravé potraviny... Festival je určen pro každého, včetně rodin s dětmi.
Organizátor: Středisko volného času Lužánky (www.festivalzdraviapohody.cz; www.luzanky.cz).

Prevence úrazů páteře a míchy  10:00
ParaCENTRUM Fenix, Netroufalky 3  |  Beseda o prevenci úrazů páteře a míchy s fyzioterapeutem
a zástupcem policie. Vlastní zkušenost přidá i vozíčkář. Rezervace nutná na e-mail: cabalkova@pcfenix.cz.
Organizátor: ParaCENTRUM Fenix (www.pcfenix.cz).

Podpora přirozeného porodu přírodními prostředky 10:00
Kulturní centrum Líšeň, Kotlanova 7  |  Přednáška o Bachových esencích, homeopatii, aromaterapii
a masážích. Rezervace nutná na e-mail: info@kclisen.cz nebo tel.: 731 117 114.
Organizátor: Kulturní centrum Líšeň, p. o. (www.kclisen.cz).

Zdravé přebalování 10:00–12:00
Brána k dětem, Orlí 17  |  Přednáška o zdravém přebalování miminek do moderních látkových plen.
Rezervace nutná na www.branakdetem.cz. Organizátor: Brána k dětem (www.branakdetem.cz).

Rozmarný kolomaznický pochod 15:30–16:30 (start)
Start od tramvajové zastávky MHD ZOO  |  12km procházka přes Holednou do Jundrova, Wilsonovým 
lesem na Kraví horu a Špilberk. V 19 hod. ukázka hradní zvonkohry. Organizátor: KČT Kudrna (www.kudrna.cz).

Hrajeme si celá rodina na Stezce zdraví 16:00–18:00
Ulice Pod Zahradami, Mokrá Hora (1. zastavení Stezky zdraví
u tenisových kurtů, autobus č. 70, zastávka Jandáskova)  |  Zábavná soutěžní stanoviště
pro děti i dospělé na Stezce zdraví s loutkovou pohádkou a ochutnávkou zdravé výživy. V případě špatného počasí
se akce nekoná. Organizátor: EkoCentrum Brno (www.ecb.cz).

Funkční trénink, workout a crossfit         25. 9. / 28. 9. – 2. 10.   |   19:00–20:00 
Elite Gym Brno, Zábrdovická 2  |  Nové formy cvičení pro zlepšení kondice a postavy. Rezervace nutná na 
e-mail: info@elitegymbrno.cz. Organizátor: Elite Gym Brno s. r. o. (www.elitegymbrno.cz).

Pátek, 25. 9. 2015
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www.zdravemesto.brno.cz

Lužní les v Brně 9:00
Sraz v 9:00 na zastávce MHD Tržní (směr Faměrovo nám.)
Vycházka určená zejména seniorům po neznačených cestách kolem řeky 
Svitavy v délce 6–8 km. Organizátor: Vlastivědný klub Petra Bezruče
v Brně (www.vkpb.quonia.cz).

Zdravá záda, pevné břicho                     9:00–12:00
Wellness centrum, Milady Horákové 9
9:00 – pilates, 10:00 – powerjóga, 11:00 – bosu. Rezervace nutná
na tel.: 604 433 607. Organizátor: Wellnes centrum Martiny Zábranské
(www.wellnesscentrummz.cz).

Vliv meditace na zdraví a prevenci stresu                10:00–12:00 / 16:00–18:00
Centrum Sahadža Jógy, Cejl 32  |  Přednáška meditujícího kardiologa o vlivu meditace na fyzické
a emoční zdraví spojená s meditací. Organizátor: Společnost Sahadža Jóga (www.meditacevbrne.cz).

Jóga pro začátečníky 10:00–12:00
Jóga v denním životě, Dominikánské nám. 6/7  |  Ukázka tělesného a dechového cvičení, relaxace.
Organizátor: Jóga v denním životě Brno, z. s. (www.joga.cz/brno).

Vegetariánské vaření 10:00–13:00
Jóga v denním životě, Bezručova 3  |  Přednáška s ochutnávkou. Rezervace nutná
na www.vegetarianskevareni.cz. Organizátor: Jóga v denním životě Brno, z. s. (www.joga.cz/brno).

Pohybem ke zdraví 15:00–18:00
Weisser Sport Centrum, Hrnčířská 6  |  Ukázkové lekce – H.E.A.T., SM systém, TRX, trampolínky atd., 
poradenství a měření na InBody. Rezervace nutná na tel.: 541 242 769. Organizátor: Weisser Sport Centrum
(www.weissersportcentrum.cz).

Deset mil Brnem 15:00–23:00
Start před hotelem International  |  Běžecký závod centrem města s různou délkou
tratí přes Špilberk a Petrov určený dětem, začátečníkům i výkonnostním atletům. Startovné od 190 Kč – dospělí,
100 Kč – děti. Doprovodný program. Hlavní závod začíná ve 20 hod. – příležitost zažít běh „nočním“ Brnem.
Rezervace nutná na www.championchip.cz/RegSystem/akce/BehBrnem2015. Organizátor: Maraton Brno, z. s. 
(www.behejbrno.com).

Sobota, 26. 9. 2015
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Brněnské dny pro zdraví
Cvičení na trampolínkách 16:00–17:00
Lázně Rašínova, Rašínova 12  |  Lekce Jumpingu s motivujícím instruktorem a hudbou.
Rezervace nutná na tel.: 730 962 781 nebo e-mail: info@jumping-fitness-brno.cz. Organizátor: Jumping Fitness Brno
(www.jumping-fitness-brno.cz).

Jak se lépe poznat 17:00–19:00
Centrum Mandala, Opletalova 6  |  Sebepoznáním ke zdravějšímu, spokojenějšímu a úspěšnějšímu 
životu. Rezervace nutná na e-mail: lenka.rogozanova@centrum.cz. Organizátor: Centrum Mandala, z. s.
(www.centrum-mandala.cz).

Soutěž žactva ve volném                    13:30
lezení na balvanu
Areál Plachty pod zastávkou MHD
Kamenný vrch
Bouldering na umělém lezeckém balvanu na volném 
prostranství. Organizátor: TOM 432 Horolezčata,
ÚMČ Brno-Nový Lískovec (www.novy-liskovec.cz).

Jundrovský sedmiboj 14:00
Sportovní klub Jundrov, Veslařská 124
Tradiční i netradiční sportovní disciplíny pro celou rodinu
– koulovrh, terčostřelba, stromolezectví atd.
Organizátor: Křesťanské společenství Brno
(www.ksbrno.cz).

Orientální tanec – ladný pohyb pro každou ženu 15:00–16:30
Studio Slunce, Antonínská 5  |  Základní seznámení s orientálním tancem – přednáška + lekce tance.
Rezervace nutná pomocí SMS na tel.: 775 917 061 nebo na www.studioslunce.com. Organizátor: Studio Slunce
(www.studioslunce.com).

Zdravotní cvičení – pánevní dno 17:00–18:30
Studio Slunce, Antonínská 5  |  Jakou funkci má pánevní dno a jaké komplikace hrozí při jeho oslabení. 
Přednáška + cvičení. Rezervace nutná pomocí SMS na tel.: 775 917 061 nebo na www.studioslunce.com.
Organizátor: Studio Slunce (www.studioslunce.com).

Neděle, 27. 9. 2015
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Pondělí, 28. 9. 2015
Cvičení kojenců a batolat 9:00 / 10:30
Studio Bianca, Vranovská 19, Brno – Černá Pole  |  Vývojové a rehabilitační cvičení pro děti
od 3 měsíců do 2 let za účelem správného psychomotorického vývoje. Rezervace nutná na e-mail: info@studiobianca.cz. 
Organizátor: Studio BIANCA – zdraví, vzdělávání, sport (www.studiobianca.cz).

Spolu a zdravě 9:00–12:00 / 15:30–19:00
RC MaTáTa, Horácké nám. 12, Brno-Řečkovice  |  Přednášky, workshopy a cvičení na téma: 
poskytování první pomoci novorozencům a malým dětem, zdravé nošení dětí a podpora kojení, cvičení žen před
a po porodu. Vše za přítomnosti dětí. Rezervace nutná na www.matata.cz. Organizátor: RC MaTáTa, o. s.
(www.matata.cz).

Pohybově taneční kurz  pro miniděti 16:00
Studio Bianca, Vranovská 19, Brno – Černá Pole  |  Kurz k rozvoji koordinace a správných 
pohybových stereotypů u dětí. Pro děti ve věku 3–6 let. Rezervace nutná na e-mail: info@studiobianca.cz. 
Organizátor: Studio BIANCA – zdraví, vzdělávání, sport (www.studiobianca.cz).

Fitness – Fitball – Pilates pro dospělé 17:00 
Studio Bianca, Vranovská 19, Brno – Černá Pole  |  Zdravotní a relaxační cvičení na velkých míčích 
pro muže i ženy – dospívající mládež, aktivní sportovce i seniory. Rezervace nutná na e-mail: info@studiobianca.cz. 
Organizátor: Studio BIANCA – zdraví, vzdělávání, sport (www.studiobianca.cz).

Taoistické tai chi 17:30 
Pálavské nám. 15, Brno-Vinohrady
Taoistické tai chi pomáhá obnovit zdraví a udržovat správnou 
funkci orgánů a tkání. Pomáhá v boji se stresem a únavou. 
Organizátor: Sdružení taoistického tai chi v ČR, z. s.
(www.taoist.cz).

Barevné hraní      17:00–19:00 / 19:00–21:00
s mandalou                                                   
Centrum Mandala, Opletalova 6
Seznámení se základy relaxace a sebepoznání pomocí vybarvovaní 
mandal – kruhových obrazců. Rezervace nutná na e-mail: 
zuzana@centrum-mandala.cz.
Organizátor: Centrum Mandala, z. s. (www.centrum-mandala.cz).
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Brněnské dny pro zdraví
Meditace pro každého 17:00–19:00
Centrum Sahadža Jógy, Cejl 32  |  Meditační workshop pro lepší zvládání stresu a uvědomění si vlastních 
kvalit prostřednictvím sebepoznání. Organizátor: Společnost Sahadža Jóga (www.meditacevbrne.cz).

Hobby dance pro dospělé i seniory 18:30
Místo konání bude upřesněno dle počtu zájemců  |  Výuka společenských tanců pro začátečníky
i pokročilé. Rezervace nutná do 25. 9. na e-mail: info@studiobianca.cz.
Organizátor: Studio BIANCA – zdraví, vzdělávání, sport (www.studiobianca.cz).

Expresivní terapie v Knihovně J. Mahena 29. 9. – 2. 10.
KJM, Kobližná 4  |  Muzikoterapeutické a arteterapeutické aktivity – prožitková relaxace, bubnohrátky
pro rodiče s dětmi i dospělé, výtvarná činnost. Podrobný rozpis akcí na webu. Rezervace nutná do 29. 9. na e-mail: 
mdh@kjm.cz nebo tel.: 542 532 170. Organizátor: Knihovna J. Mahena v Brně (www.kjm.cz).

Típněte to!                                                                  29. 9. – 1. 10.   |   9:00–12:00 
Masarykův onk. ústav, Švejdův pavilon – 2. patro, Žlutý kopec 7  |  Poradenský stánek
pro odvykání kouření pro pacienty i širokou veřejnost. Organizátor: Liga proti rakovině Brno (www.onko.cz).

Poprvé do sauny                                                               29. 9. – 30. 9.   |   9:00–12:00 
Svět wellness Infinit, Majdalenky 10, Brno-Lesná  |  Pohádkově laděné saunovací programy
pro děti ve věku 1–7 let za doprovodu rodičů. Rezervace nutná na e-mail: info@plavani-rosnicka.cz.
Organizátor: Plavecká škola Rosnička a Svět wellness Infinit (www.plavani-rosnicka.cz).

Jóga pro seniory a střední věk 9:00–10:00
Vesna, Údolní 10  |  Zdravotní cvičení s prvky jógy a jógovým dechem. Rezervace nutná na www.vesnaspolek.cz 
nebo tel.: 733 506 684. Organizátor: Vesna, o. p. s. (www.vesnaspolek.cz).

Objevte Písečník! 14:00–18:30
EkoCentrum Brno, Písečník 94  |  Pestrý program pro všechny generace – seznámení s ekodrogerií, 
unikátní pískovou stěnou, žížalím kompostérem... Organizátor: EkoCentrum Brno (www.ecb.cz).

Stezka v tropech aneb jak pečovat o pokojové květiny 16:00–18:00
SVČ, Lidická 50, skleník č. 2  |  Soutěž na téma jak správně pečovat o pokojové květiny. Každý účastník 
obdrží květiny dle vlastního výběru. Organizátor: Středisko volného času – Lužánky (www.luzanky.cz).

Úterý, 29. 9. 2015
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Jak jíst zdravě a chutně ve 21. století? 16:00–18:00
Brána k dětem, Orlí 17  |  Jak si sestavit zdravý a pestrý jídelníček – recepty s ochutnávkou. Pro zájemce 
měření tělesného tuku v organismu. Rezervace nutná na www.branakdetem.cz. Organizátor: Brána k dětem
(www.branakdetem.cz).

Integrace dítěte s autismem v mateřské škole 17:00 
MŠ, Vídeňská 7  |  Seminář pro rodiče a pedagogy MŠ. Rezervace nutná na e-mail: materskaskola@milosrdni.cz. 
Organizátor: Mateřská škola Milosrdných bratří s. r. o. (www.milosrdni.cz).

Zdravý životní styl 17:00 
KJM v Brně, pobočka Staré Brno, Křížová 24
Povídání o vlivu pohybových a stravovacích návyků na naše 
tělo. Pro zájemce měření tělesného tuku.
Organizátor: Knihovna J. Mahena v Brně, pobočka Staré 
Brno – „Na Křižovatce“ (nakrizovatce.knihovna.cz).

Taoistické tai chi 17:30 
ZŠ Svážná 9, Brno – Nový Lískovec 
Taoistické tai chi pomáhá obnovit zdraví a udržovat správnou 
funkci orgánů a tkání. Pomáhá v boji se stresem a únavou.
Organizátor: Sdružení taoistického tai chi v ČR, z. s. 
(www.taoist.cz).

Senior s demencí v domácí péči 18:00–19:30 
Ječná 29a  |  Přednáška na téma péče o seniora s demencí s využitím Montessori pedagogiky. Rezervace nutná
na e-mail: info@montessori-brno.cz nebo tel.: 732 859 257. Organizátor: Montessori Morava, o. p. s.
(www.montessori-brno.cz).

Maratón 2015 – memoriál Anny Koporové 9:00–12:30 
Park Lužánky  |  Štafetový závod pro žáky I. st. brněnských základních škol. Rezervace nutná na tel.: 604 996 773.
Organizátor: ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 (www.kotlarska.cz).

Santon a Masarykova alej 9:00 
Sraz na Staré osadě u busu č. 55 v 9 hod.  |  Turistická vycházka zejména pro seniory v blízkém okolí 
Brna v délce 6 nebo 12 km mírně kopcovitým terénem. Organizátor: Vlastivědný klub Petra Bezruče v Brně
(www.vkpb.quonia.cz).

Středa, 30. 9. 2015
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Brněnské dny pro zdraví
Tanec v sedě 10:00–12:00
Family Point, Josefská 1  |  Tancování v sedě nejen pro seniory – znovuobjevení radosti z tance a pohybu. 
Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči (www.crsp.cz).

Zdravé nošení dětí 10:00–12:00
Brána k dětem, Orlí 17  |  Představení šátků a ergonomických nosítek k nošení dětí. Rezervace nutná
na www.branakdetem.cz. Organizátor: Brána k dětem (www.branakdetem.cz).

Hravé plavání 10:00–13:00
Městský plavecký stadion za Lužánkami, 
Sportovní 4  |  Lekce plavání pro děti od jednoho roku do 
šesti let v relaxačním bazénku za doprovodu rodičů. Rezervace 
nutná na e-mail: krizova@starezsport.cz nebo tel.: 730 157 527. 
Organizátor: STAREZ-SPORT, a. s. (www.starezsport.cz).

Happening nevidomých           14:00–16:00
– cesty ke zdraví
Přírodní zahrada u smrku, Ramešova 10,
Brno – Královo Pole  |  Beseda o zdraví, cvičení, výtvarné 
činnosti a relaxace. Akce pro zrakově postižené, ale i zájemce

z řad široké veřejnosti. Rezervace doporučena na tel.: 774 715 095. Organizátor: Občanské sdružení Smrk
a TyfloCentrum Brno, o. p. s. (www.prirodnizahrada.wz.cz; www.centrumpronevidome.cz).

Muži v lesní školce 16:00
LMŠ Sýkorka, Brno – Mokrá Hora  |  Pedagogové lesní mateřské školky vám přiblíží, co přináší
lesní školka jim a co oni dětem. Rezervace nutná na e-mail: evaticho@seznam.cz. Organizátor: Frank Bold Kids
(www.skolka.eps.cz).

Taoistické tai chi pro všechny včetně seniorů a zdravotně postižených  16:00
ZŠ Kotlářská 4  |  Cvičení k uvolnění fyzického i duševního napětí. Zlepšuje rovnováhu a ohebnost kloubů. 
Organizátor: Sdružení taoistického tai chi v ČR, z. s. (www.taoist.cz).

Živa – Bylinková školička pro děti 17:00–18:00
Ženy50, Anenská 10  |  Seznámení pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ, ale i širší veřejnosti s připravovaným 
projektem, jehož cílem je upevnit zdraví dětí a prohloubit jejich vztah k přírodě. Rezervace nutná na e-mail:
lenka.rogozanova@centrum.cz. Organizátor: Ženy50, o. s. (www.zeny50.cz).

8



www.zdravemesto.brno.cz

Dětský vzdor a co s ním 17:30–19:00
Ječná 29a  |  Jak se vypořádat s obdobím vzdoru u malých dětí. Rezervace nutná na e-mail:
info@montessori-brno.cz nebo tel.: 732 859 257.
Organizátor: Montessori Morava, o. p. s. (www.montessori-brno.cz).

Zdravě s Vesnou 16:00–18:00 
Vesna, Údolní 10  |  Měření cukru v krvi, krevního tlaku, tělesného tuku + výživové poradenství pro širokou 
veřejnost. Organizátor: Vesna, o. p. s. a SŠSZS (www.vesnaspolek.cz).

Výživou proti stresu 18:00 
SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23  |  Přednáška pro žáky školy i širokou 
veřejnost. Rezervace nutná na tel.: 607 007 654. Organizátor: SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno 
(www.cichnovabrno.cz).

Dramaterapie 18:30–20:00
Centrum Mandala, Opletalova 6  |  Zážitková lekce dramaterapie. Rezervace nutná na e-mail: 
k.mikscheova@seznam.cz. Organizátor: Centrum Mandala, z. s. (www.centrum-mandala.cz).

Jóga pro všechny věkové kategorie 19:15
SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23  |  Cvičení pro veřejnost všech 
věkových skupin. Rezervace nutná na tel.: 607 007 654. Organizátor: SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno 
(www.cichnovabrno.cz).

Power jóga 19:15–20:15
Vesna, Údolní 10  |  Ukázková lekce power jógy. Rezervace nutná na www.vesnaspolek.cz nebo tel.: 733 506 684. 
Organizátor: Vesna, o. p. s. (www.vesnaspolek.cz).

Marfanův syndrom 9:00–16:00
Dětská nemocnice, Černopolní 9
Zvýšení informovanosti veřejnosti o vzácném onemocnění 
Marfanův syndrom.
Organizátor: Marfánek – Iva Svozilová
(www.marfanek.cz; www.marfanuvsyndrom.com).

Čtvrtek, 1. 10. 2015
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Brněnské dny pro zdraví
Zahradní inspirace na Jezírku 10:00–14:00
Lipka – prac. Jezírko č. p. 97, Brno-Soběšice, bus. č. 57 směr Útěchov – zast. U Jezírka    
Akce pro seniory v relaxačaní zahradě. Příprava bylinných čajů, návštěva včelího úlu a ochutnávka sirupů z bylin. 
Akce vhodná i pro osoby se sníženou pohyblivostí. Organizátor: Lipka – školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání, prac. Jezírko (www.lipka.cz/jezirko).

Taoistické tai chi pro všechny včetně seniorů a zdravotně postižených  10:00
Sokol Brno, Kounicova 20/22  |  Cvičení k uvolnění fyzického i duševního napětí. Zlepšuje rovnováhu
a ohebnost kloubů. Organizátor: Sdružení taoistického tai chi v ČR, z. s. (www.taoist.cz).

Relaxace v zahradě 13:00–17:00
Přírodní zahrada u smrku, Ramešova 10, Brno – Královo Pole
Program pro děti i dospělé – harmonizační cvičení, bylinková čajovna, tvoření z přírodnin a posezení u ohýnku.
Organizátor: Občanské sdružení Smrk (www.prirodnizahrada.wz.cz).

Ve zdravém těle zdravé geny 14:00–17:00
Dětská nemocnice, Černopolní 9  |  Seznámení s lékařskou genetikou, konzultace s klinickým
genetikem a prohlídka laboratoří. Rezervace nutná na www.fnbrno.cz/olg. Organizátor: Fakultní nemocnice Brno, 
Oddělení lékařské genetiky (www.fnbrno.cz/olg).

Zdravé nožičky od patiček po špičky 15:00–16:00
Dětské rehab. centrum, Centrum pomoci, Kyjevská 5, Brno – Starý Lískovec
Kdy a jak začít s obouváním dětí, výběr správné obuvi. Rezervace nutná na e-mail: jarmila.vojackova@polza.cz.
Organizátor: SZZ II Brno, p. o., Dětské rehabilitační centrum, Centrum pomoci (www.polza.cz).

Trénování paměti u lidí s Alzheimerovou nemocí 16:00
Diakonie ČCE, Hrnčířská 27  |  Workshop – praktické ukázky, jak je možné trénovat paměť u lidí
s Alzheimerovou nemocí. Rezervace nutná na tel.: 739 244 852. Organizátor: Diakonie ČCE – středisko v Brně
(www.brno.diakonie.cz).

Zdravá záda a chodidla 16:00–19:00
Ženy50, Anenská 10  |  Proč nás bolí záda a jak pečovat o nohy? Teorie a jednoduché cviky na doma
i do kanceláře. Organizátor: Ženy50, o. s. (www.zeny50.cz).

Jak pečovat o člověka s Alzheimerovou nemocí v domacím prostředí    17:00
Diakonie ČCE, Hrnčířská 27  |  Panelová diskuze s odborníky pro všechny zájemce. Rezervace nutná na tel.: 
739 244 852. Organizátor: Diakonie ČCE – středisko v Brně (www.brno.diakonie.cz).
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Zdravé a chutné stravování 17:30
KJM v Brně, pobočka Staré Brno, Křížová 24  |  Přednáška s ochutnávkou zdravých dobrot. 
Organizátor: Knihovna J. Mahena v Brně, pobočka Staré Brno – „Na Křižovatce“ (nakrizovatce.knihovna.cz).

TRX – efektivní cvičení pro celé tělo                               18:30–19:15 / 19:30–20:15
Orel, Vranovská 93, Brno-Husovice  |  Cvičení sestavené tak, aby se aktivně procvičilo co nejvíce svalů
v těle a napodobily se každodenní aktivity člověka. Rezervace nutná na tel.: 777 646 435. Organizátor: chodec.com 
(www.chodec.com).

Brněnský biojarmark             9:00–17:00
Zelný trh  |  24. ročník tradičního jarmarku s nabídkou 
potravin z ekologického zemědělství. Organizátor: Český 
svaz ochránců přírody – Regionální sdružení v Brně
a ZO ČSOP Veronica (www.veronica.cz).

Dlouhodobé kojení                  9:00–12:00
a výživa dětí
Mateřské centrum, Oblá 51  |  Přednáška 
spojená s besedou o fyziologických, neurobiologických
a psychosociálních přínosech dlouhodobého kojení na zdraví dětí a o zdravém stravování dětí. Rezervace nutná
do 25. 9. na e-mail: mcsedmikraska@volny.cz nebo tel.: 773 907 909. Organizátor: Mateřské centrum Sedmikráska 
Brno o. s. (www.mcsedmikraskabrno.cz).

Trénování paměti pro seniory a střední věk 9:00–11:00
Vesna, Údolní 10  |  Tipy, rady a cvičení pro snadné zapamatování a vybavování informací. Rezervace nutná
na www.vesnaspolek.cz nebo tel.: 733 506 684. Organizátor: Vesna, o. p. s. (www.vesnaspolek.cz).

Montessori klub 9:30–11:00
Vesna, Údolní 10  |  Ukázková hodina pro rodiče s dětmi ve věku 1–3 let na téma "pomoz mi, abych to dokázal sám". 
Rezervace nutná na www.vesnaspolek.cz nebo tel.: 733 506 684. Organizátor: Vesna, o. p. s. (www.vesnaspolek.cz).

Strava jako lék dle čínské medicíny 10:00
Kulturní centrum Líšeň, Kotlanova 7  |  O zdravém stravování dle metod tradiční čínské medicíny. 
Rezervace nutná na e-mail: info@kclisen.cz nebo tel.: 731 117 114. Organizátor: Kulturní centrum Líšeň, p. o.
(www.kclisen.cz).

Pátek, 2. 10. 2015
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Brněnské dny pro zdraví
Dotkni se nebe, dotkni se sebe 13:00–17:00
Areál lanového centra, Milénova 13, Brno-Lesná  |  Lanové centrum otevřeno pro širokou 
veřejnost – mládež i dospělé. Možnost vyzkoušet nízké i vysoké lanové překážky a 12metrovou věž. O veškeré jištění
se stará vyškolený personál. Organizátor: Lanové centrum PROUD Brno (www.lanovecentrum.cz/brno).

Přidej se a vandruj s námi 15:30–18:00
ZŠ Heyrovského 32  |  Sportovní odpoledne se stanovišti v areálu a okolí ZŠ pro jednotlivce i rodiny s dětmi 
spojené se soutěží o nejlepší salát (ovocný, zeleninový, těstovinový...). Organizátor: ZŠ Brno, Heyrovského 32
a Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského (www.zsheyrovskeho32brno.cz).

Zdravé stravování pro každý den 18:00–20:00
Kiwi Raw Food Restaurant, Gorkého 45  |  Přednáška o zdravé výživě s ukázkou přípravy 
jednoduchého receptu a následnou ochutnávkou v restauraci se zaměřením na přípravu pokrmů bez tepelné úpravy. 
Organizátor: Kiwi Raw Food Restaurant – Restaurace živé stravy (www.kiwirawfood.cz).

Partnerský masérský workshop 18:30
KJM v Brně, pobočka Staré Brno, Křížová 24  |  Základní masérské hmaty, které ulevují od bolestí 
zad. Akce pro páry. Podložku s sebou. Rezervace nutná na tel.: 732 424 974. Organizátor: Knihovna J. Mahena v Brně, 
pobočka Staré Brno – „Na Křižovatce“ (nakrizovatce.knihovna.cz).

Sportovní den ve fitcentru                         9:00–18:00
pro dospělé
Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, Rašínova 12
Cvičení v posilovně s radami od zkušeného trenéra, jak tělu pomoci
od bolesti či nadváhy. Pro zájemce ukázka kruhového tréninku.
Součástí akce je soutěž na veslovacím stroji o nabití permanentky
v hodnotě 500 Kč.
Rezervace nutná na e-mail: parizek@starezsport.cz.
Organizátor: STAREZ-SPORT, a.s. (www.starezsport.cz).

Jízda veřejnosti na bruslích na Masarykově okruhu 9:00–10:30
Masarykův okruh  |  Jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách, longboardech a kolech. Vstup na trať 50 Kč.  
Helma povinná. Možnost půjčení helem nebo bruslí. Po jízdě veřejnosti následují závody.
Organizátor: Black Ice z. s. (www.brno-inline.cz).

Sobota, 3. 10. 2015
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Z Bílovic přes Spálenisko 8:45
Sraz na hlavním nádraží a odjezd vlakem v 9:01 do Bílovic nad Svitavou
Turistická vycházka zejména pro seniory v délce 6 km s jedním prudším stoupáním. Návrat busem.
Organizátor: Vlastivědný klub Petra Bezruče v Brně (www.vkpb.quonia.cz).

Brněnský biojarmark 9:00–14:00
Zelný trh  |  24. ročník tradičního jarmarku s nabídkou potravin z ekologického zemědělství.
Organizátor: Český svaz ochránců přírody – Regionální sdružení v Brně a ZO ČSOP Veronica
(www.veronica.cz).

Jóga proti bolestem zad 10:00–12:00
Jóga v denním životě, Bezručova 3  |  Ukázka tělesného a dechového cvičení, relaxace.
Organizátor: Jóga v denním životě Brno, z. s. (www.joga.cz/brno).

Nordic Walking – z nuly             10:00–11:30
zpátky do kondice
Sraz před Anthroposem, Pisárecká 5
Vycházka v terénu v pomalejším tempu s ukázkou správné 
techniky. Včetně zapůjčení holí. Rezervace nutná na tel.:
608 832 313. Organizátor: chodec.com (www.chodec.com).

Kolem Svratky – Toulavý kočárek    10:00
Komárov – konečná tramvaje
Vycházka pro prarodiče a rodiče s dětmi i v kočárku. Po cestě 
soutěže s odměnami. Organizátor: ATOM Ještěrky a OTKČT KTL 
Brno (www.jesterky-brno.cz).

Veselá cesta lesem 10:00–13:00
Les nad Bystrcí – zastávka u Křivé Borovice  |  Veselá cesta lesem pro děti 2–8 let s (pra)rodiči. 
V lese úkoly dle věku, v cíli drobné odměny. Doporučujeme sportovní vybavení.
Organizátor: Regionální centrum Sport pro všechny Brno-město, o. s. (www.rcbrnomesto.cz).

Zvuky, které uzdravují 14:00–16:00
Přírodní zahrada u smrku, Ramešova 10, Brno – Královo Pole
Koncert skupiny Tady a teď a ukázky působení tibetských misek na tělesné struktury a orgány.
Organizátor: Občanské sdružení Smrk (www.prirodnizahrada.wz.cz).
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Brněnské dny pro zdraví
Permakultura pro veřejnost 14:00–18:00
Lipka – prac. Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov  |  Přednáška o způsobu navrhování 
lidských sídel a jejich okolí (zejména zahrad) v souladu s přírodními zákonitostmi. Organizátor: Lipka – školské 
zařízení pro environmentální vzdělávání, prac. Rozmarýnek (www.lipka.cz/rozmarynek).

Koulení kola pro děti a pověsti Staré radnice 15:00–17:00
Nádvoří Staré radnice, Radnická 10  |  Soutěž pro děti v koulení loukoťových kol a hledání QR kódů
o pověstech Staré radnice. Organizátor: Turistické inf. centrum m. Brna, příspěvková org. a KČT Kudrna
(www.ticbrno.cz; www.kudrna.cz).

Čchi-kung cvičení 16:00–17:30 / 18:00–19:30
Taneční sál Alma, Železniční 5  |  Ukázka čchi-kung (qikong) cvičení pro všechny věkové kategorie
ke zlepšení zdraví, zklidnění mysli a zvýšení vitality. Rezervace nutná na e-mail: hrazdira.m@seznam.cz nebo
tel.: 511 144 140. Organizátor: Česká čchi-kungová asociace (www.zyq-cr.cz; www.utisse.cz).

Jumping – Flowin – TRX – Funkční trénink 
Gym&Joy, Špitálka 37  |  Možnost vyzkoušení různých cvičení včetně squashe a jumpingu pro děti. Podrobný 
rozpis v rezervačním systému. Rezervace nutná na gymandjoy.reservio.com. Organizátor: Gym&Joy (www.gymandjoy.com).

Pochod okolo Pekárny Start mezi 8:00–9:30
Konečná busu č. 55, Líšeň – Mariánské údolí  |  Turistický výšlap podzimní krajinou – trasy pro pěší 
6–35 km, cyklo 40 km. Součástí je i "Toulavý kočárek" pro rodiče s dětmi. Organizátor: KČT, odbor I. brněnská
(www.volny.cz/okct1.b).

Ořešínský vichr       9:00 prezentace / 10:30 start
Areál TJ Ořešín, Drozdí 6, Brno-Ořešín  |  Amatérský 
závod horských kol po lesních cestách pro dospělé. Startovné: 15–18 let 
50 Kč, nad 18 let 90 Kč. Ochranná přilba povinná. Medaile a věcné ceny.  

 Organizátor: TJ Sokol Ořešín, o. s. (www.tjoresin.cz).

Veřejný turistický závod        9:30
Kamenný vrch, cesta od zastávky MHD Koniklecová 
po zelené turistické značce  |  Běžecký závod v terénu
pro všechny věkové kategorie v délce 2–6 km podle pravidel
www.turisticky-zavod.cz. Navíc kategorie dospělý + předškolák. 
Organizátor: TOM 432 Horolezčata, KČT JMO (www.kct-jmo.cz).

Neděle, 4. 10. 2015
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Nordic Walking – více než běh 10:00–11:30
Sraz před Anthroposem, Pisárecká 5  |  Ukázka Nordic Walkingového tréninku v terénu zaměřeného
na posílení celého těla. Včetně zapůjčení holí. Rezervace nutná na tel.: 777 646 435. Organizátor: chodec.com
(www.chodec.com).

Výlet přes vrcholy Brněnské výškovnice 10:00
10:00 sraz na konečné tram. v Řečkovicích  |  15km pěší výlet přes 3 vrcholy významné pro Brno. 
Organizátor: Česká tábornická unie, klub Korýši (www.vyskovnice.cz).

Šikuláda 13:00–16:00
Park Koliště 2  |  Stezka úkolů pro děti ve věku 2–12 let, kde si vyzkoušejí rozmanitá povolání. Na konci stezky 
odměny a překvapení. Organizátor: Mateřské centrum Kuřátka (www.kuratka.com).

Ořešínský vánek a Ořešínský větřík                         12:30 prezentace / 14:00 start
Areál TJ Ořešín, Drozdí 6, Brno-Ořešín  |  Ořešínský vánek – závod horských kol po lesních cestách 
pro děti a mládež, kteří umí jezdit na kole. Ořešínský větřík – amatérská závodní vyjížďka kol s přívěsnými dětskými 
vozíky po široké zpevněné cestě. Ochranná přilba povinná pro všechny účastníky obou závodů. Medaile a věcné ceny. 
Organizátor: TJ Sokol Ořešín, o.s. (www.tjoresin.cz).

Baletním Brnem "po špičkách" 14:00–16:00
Start ve Filiánku, Antonínská 18  |  Hra pro malé i velké, holky i kluky, spojená s procházkou městem
a tanečně-sportovními úkoly na stanovištích. Organizátor: Filiánek, z. s. (www.filianek.cz).
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