STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – mezinárodní přehlídka ohňostrojů
Brno, Jihomoravský kraj | 24. 5. – 16. 6. 2019
22. ročník

Ohňostrůjci z Filipín, Portugalska a Norska se utkají
o „Brněnský oheň“. Podvaadvacáté odstartovala světová
soutěž ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS s festivalem zábavy
Dvaadvacátý ročník středoevropsky ojedinělé mezinárodní soutěže ohňostrojů STAROBRNO
IGNIS BRUNENSIS rozzáří několikrát moravskou metropoli Brno až do 16. června.
V hlavní soutěži zahraničních a českých ohňostrůjců na hladině Brněnské přehrady uvidí diváci
vždy od půl jedenácté večer čtyři velkolepé ohňostrojné show. Ohňostroje na přehradě budou
odpalovány v tradičním systému sobota – 1. června (úvodní česká show na přehradě je
nesoutěžní), středa – 5. června, sobota – 8. června, středa – 12. června. Finálový ohňostroj se
odehraje stejně jako zahajovací prelude (24. 5.) v centru Brna na obloze nad hradem Špilberk.
Ohňostrojný epilog s názvem „Gaudeamus Igitur“ v sobotu 15. června připomene výročí
brněnských univerzit.
Festivalu se účastní jako laureáti světových a evropských ohňostrojných soutěží atraktivní
sestava zemí – z Evropy vůbec poprvé Norsko, dále Portugalsko a domácí Česko, a z Asie
Filipíny. „A co konkrétně čeká na ohňostrojné diváky STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS 2019
na Brněnské přehradě? Česká zahajovací show s hity Queen, pak soutěžní portugalský
Ohňový tanec, ohňostroj v rytmu jazzu v podání Filipín a norský soutěžní ohňostroj Bojuj za
své sny,“ prozradil témata ohňostrojů za producentský tým technický ředitel přehlídky
ohňostrojů Jaroslav Štolba, současně ředitel a designér Flash Barrandov SFX.
BRNĚNSKÁ PŘEHRADA
sobota 1.6. / 22:30
opening show
středa 5.6. / 22:30
1. soutěž
sobota 8.6. / 22:30
2. soutěž
středa 12.6. / 22:30
3. soutěž

FLASH BARRANDOV SFX Česko
GRUPO LUSO PIROTECNIA Portugalsko
PLATINUM FIREWORKS Filipíny
NORTH STAR FIREWORKS Norsko

CENTRUM BRNA – NAD HRADEM ŠPILBERK
pátek 24.5. / 22:30
prelude
THEATRUM PYROBOLI Česko
sobota 15.6. / 22:30
epilog
IGNIS BRUNENSIS TEAM Česko
Zajímavý je pro letošní ročník i výběr povinné dvouminutové hudby k zapracování
do celkového designu a hudebního doprovodu soutěžních ohňostrojných představení.
Vybrána byla roztančená legendární skladba The Charleston, která zazní při čtyřech show
na přehradě ve třech různých verzích. „Těšíme se na roztančené publikum nejen na březích
přehrady, pokud si tam diváci najdou pro divočejší tanec prostor,“ doplňuje s úsměvem Jiří
Morávek, generální ředitel pořádající společnosti SNIP & CO.
Soutěžní ohňostroje na hladině přehradního jezera potrvají i s povinnou závaznou
dvouminutovou částí minimálně 17 minut. Epilog věnovaný univerzitám bude mít 12 minut.
Originální hudební doprovod synchronizovaný s ohňostroji vysílá exkluzivně ke všem
ohňostrojům Rádio Krokodýl 103 FM, které letos slaví 25. narozeniny.
Všechny veřejné výhledové plochy na ohňostroje jsou pro diváky zdarma. Na Brněnské
přehradě je ale jako každoročně připravena také komfortní placená zóna – ozvučená tribuna
k sezení pro vyznavače ohňostrojného umění z tuzemska i zahraničí. Předprodej vstupenek
na tribunu probíhá prostřednictvím Turistického informačního centra města Brna – online
na www.ticbrno.cz a v infocentru na Panenské ul. v Brně. „Na sobotní ohňostroje 1. a 8. června.
je už tribuna z asi 80% vyprodaná, na středeční ohňostroje 5. a 12. června zatím vstupenky
k dispozici v předprodeji ještě jsou,“ uvedl Jiří Morávek.
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Ohňostrojný festival připomene výročí spojená s moravskou metropolí
Brno – univerzitní město a kulatá výročí brněnských univerzit
Ohňostrojnou přehlídku bude i letos provázet kolem padesáti zábavních a prezentačních akcí. Festivalovým
podtitulem je letos Brno – univerzitní město a především jubilea 120 let Vysokého učení technického v Brně,
100. výročí Masarykovy univerzity a 100 let Mendelovy univerzity v Brně. Letošní kulatá výročí tří brněnských
univerzit budou hlavním motivem finálového ohňostroje v sobotu 15. června nad Špilberkem, současně probíhají
velké oslavy a srazy absolventů Masarykovy univerzity na brněnském výstavišti a Mendelovy univerzity v areálu
univerzity na Zemědělské ulici s výhledem na noční ohňostrojnou show nad brněnskou pevností. Vysoké učení
technické v Brně mělo své setkání absolventů v sobotu 25. května a oficiální oslava bude na podzim.
Tradiční festivalová Dopravní nostalgie oslaví 150. výročí městské hromadné dopravy v Brně, ale také
15 let Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
Dopravní nostalgie připomene výročí 150 let městské hromadné dopravy v Brně. Po letech by se měl v ulicích
objevit zrekonstruovaný tramvajový vůz tažený koňmi společně s populární parní tramvají Caroline (TMB)
z počátků historie městské dopravy s jízdami pro veřejnost v sobotu 15. června a v neděli 16. června. V sobotu
15.6. zpřístupní Dopravní podnik města Brna také Dnem otevřených dveří vozovnu v Husovicích.
Unikátní jízdy historických vozidel MHD doplní výjimečná třídenní výstava v produkci SNIP & CO
„Od pátku 14. června do neděle 16. června se ve stanech na náměstí Svobody uskuteční mimořádná výstava
‚Městská hromadná doprava ve třech stoletích‘, kde budeme společně s Technickým muzeem v Brně
prezentovat nejen ukázky z bohaté historie městské dopravy, ale i současné technologie včetně našeho
moderního řídícího systému,“ přiblížil výstavu při Dopravní nostalgii generální ředitel Dopravního podniku
města Brna Miloš Havránek.
„Přímo na náměstí Svobody přivezeme a vystavíme na zvláštní koleji také legendární tramvaj Grácku z roku
1919 a unikátní historický tramvajový kropící vůz, na který se snažíme získat prostředky pro kompletní
rekonstrukci,“ doplňuje za Technické muzeum v Brně ředitel Ivo Štěpánek.
IDS JMK slaví už 15 let
Desetkrát kratší ale neméně významné výročí ze současného pohledu i významu slaví Integrovaný dopravní
systém Jihomoravského kraje. „Na sobotu 15. června chystáme jízdy parního vlaku a historických autobusů
z centra Brna do depa Českých drah v Maloměřicích, kde bude probíhat Den otevřených dveří. V odpoledních
hodinách pak parní vlak sveze zájemce navíc i na Výstaviště. V neděli 16. června proběhnou hvězdicové
jízdy historickými autobusy do turistických lokalit v okolí Brna,“ zve na oslavy 15. výročí IDS JMK ředitel
KORDIS JMK Jiří Horský.
Významné 95. výročí oslaví také brněnský Český rozhlas
Součástí programů festivalu STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS je také 95. výročí Českého rozhlasu Brno.
K této příležitosti chystá brněnský rozhlas Koncert hvězd na sobotu 1. června na Brněnskou přehradu, před
českým ohňostrojem Flash Barrandov SFX. S rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma a Moravia Brass
Bandem vystoupí Anna Slováčková, Ondřej Gregor Brzobohatý, Petr Bende a další populární zpěváci.
Léto na Biskupském dvoře už podesáté
Inscenací Městského divadla Brno Romeo a Julie odstartuje již desátý seriál divadelních a koncertních
představení Léto na Biskupském dvoře v areálu Moravského zemského muzea na Zelném trhu. Probíhá
i během letních prázdnin a potrvá až do začátku září. Na Biskupském dvoře se postupně představí Městské
divadlo Brno, Divadlo Bolka Polívky, Mezinárodní kytarový festival Brno, Maraton hudby Brno, F-Scéna,
Divadlo na Vinohradech, Balet Národního divadla Brno a na závěr koncert Plastic People of the Universe.

Výběr z programové nabídky akcí zapojených do festivalu zábavy
až do 1.6.
až do 16.6.
až do 16.6.
28.5. – 14.10.
29.5. – 1.6.
31.5. – 2.6.
1.6.
1.6.
1.6.
7. – 8.6.
7. – 9.6.
8.6.
8. – 9.6.
12. – 16.6.
14.6.
14. – 16.6.
14.6. – 6.9.
14. – 15.6.
15. – 16.6.

VÍNOMÁNIE – přehlídka moravských vín – náměstí Svobody
DĚTSKÉ DNY UPROSTŘED EVROPY – programové dětské dny na různých místech Brna
MOZARTOVY DĚTI – koncerty ZUŠ JMK pod garancí Filharmonie Brno
POČÁTKY SPORTU V BRNĚ – výstava v Technickém muzeu v Brně
IDET, ISET, PYROS – Veletrhy Brno (1.6. DEN BEZPEČNOSTI pro veřejnost)
BALLOON JAM – svátek balónového létání
LUŽÁNECKÝ GULÁŠ FEST 2019
IMPERA MASTER FLIGHT – Mistrovství ČR v motorovém paraglidingu na Brněnské přehradě
95 LET ČESKÉHO ROZHLASU BRNO – koncert hvězd na Brněnské přehradě
MOTOSURF WORLD CUP – mistrovství světa motorových surfů na Brněnské přehradě
GRAND PRIX BRNO/TART CUP 2019 v moderní gymnastice – Městská hala Vodova
BĚH PRO HOSPIC – Červený kopec
DIGI FEST BRNO – výběr nejlepších filmů pro digitální planetária z Fulldome Festivalu Brno 2019
EMIL OPEN – 8. Evropské hry handicapované mládeže
DEN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY v centru Brna
ZÁBAVA POD HRADBAMI v centru Brna s Dopravní nostalgií a výstavou MHD ve třech stoletích
LÉTO NA BISKUPSKÉM DVOŘE MZM – open-air divadelní představení a koncerty
AGROTEC PETRONAS RALLY Hustopeče – rally mezi vinicemi
SLAVNOSTI MOŘE OCEAN48 – Brno, park Kraví hora
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