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1. O rodinné stříbro budeme bojovat. S vládou i bez ní 
Tisk ● Brněnský metropolitan; str. 25 (Regionální zprávy) ● 29. 9. 2020 

Vydavatel: Český Domov ● Autor: Markéta Vaňková 

Odkaz: náhled 

... všestrannosti, který vede ke sportu i děti, jež nelámou rekordy. O pár dnů později se tamtéž uskutečnil 9. ročník Letních 
evropských her handicapované mládeže Emil Open. Vítězi, byť třeba bez medaile, se stali všichni zúčastnění sportovci, kteří... 

2. V Brně se konal už devátý ročník Emil Open her handicapované 
mládeže 

Online ● paralympic.cz (Sport) ● 25. 9. 2020, 11:26 

Rubrika: Novinky 

Odkaz: https://paralympic.cz/2020/09/v-brne-se-konal-uz-devaty-rocnik-emil-open-her-handicapovane-mladeze/ 

...V Brně se konal už devátý ročník Emil Open her handicapované mládeže  25. 09. 2020  V Brně se konal už devátý ročník her 
handicapované mládeže Emil Open. Kvůli koronaviru se ho nemohli zúčastnit někteří sportovci. I přes nižší účast byl... 

3. V Brně se konal už 9. ročník Emil Open 
Online ● tvbrno1.cz (Regionální zprávy) ● 22. 9. 2020, 12:03 

Rubrika: News 

Odkaz: https://tvbrno1.cz/zpravy/jihomoravsky/brno/973/v-brne-se-konal-uz-9-rocnik-emil-open 

...V Brně se konal už 9. ročník Emil Open  21. září 2020,  Brno ,  Jana Holubová  V Brně se konal už devátý ročník her 
handicapované mládeže Emil Open. Kvůli koronaviru se ho nemohli zúčastnit někteří sportovci nemohli zúčastnit. I přes nižší... 

4. Letní evropské hry – Emil open 2020 – měly znojemské zastoupení 
Online ● znojmocity.cz (Regionální zprávy) ● 22. 9. 2020, 10:33 

Autor: Dana Krausová 

Odkaz: https://www.znojmocity.cz/letni-evropske-hry-emil-open-2020-mely-znojemske-zastoupeni/d-75382 

...Letní evropské hry – Emil open 2020 – měly znojemské zastoupení  9. ročník letních evropských her handicapované mládeže 
se tradičně konal v Brně 16. – 20. září 2020. Letošních her se zúčastnilo téměř 300 sportovců ve věku 10 až 26 let... 

5. První zprávy - Začaly hry Emil Open. Handicapovaní sportovci opět v 
Brně 

Online ● jihomoravskenovinky.cz (Dezinformační weby) ● 19. 9. 2020, 11:00 

Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY, a.s. 

https://app.monitora.cz/article/92478973/2ccdaae2de1d4810ca26?query=emil%2Bopen&auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhaWQiOjkyNDc4OTczLCJ3aWQiOjEwMzA2LCJleHAiOjE2MDQ2MzkxODh9.AD--jxv-NKQpp6kwb2X6zkoHKt64yxtZMXx2oaqoSOY
https://paralympic.cz/2020/09/v-brne-se-konal-uz-devaty-rocnik-emil-open-her-handicapovane-mladeze/
https://tvbrno1.cz/zpravy/jihomoravsky/brno/973/v-brne-se-konal-uz-9-rocnik-emil-open
https://www.znojmocity.cz/letni-evropske-hry-emil-open-2020-mely-znojemske-zastoupeni/d-75382
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Odkaz: http://www.jihomoravskenovinky.cz/zpravy/regiony/zacaly-hry-emil-open-handicapovani-sportovci-opet-v-
brne/ 

...První zprávy - Začaly hry Emil Open. Handicapovaní sportovci opět v Brně  Velikost textu:  Začaly hry Emil Open. 
Handicapovaní sportovci opět v Brně  Letošní ročník Evropských her pro handicapovanou mládež Emil Open se podařilo... 

6. První zprávy - Začaly hry Emil Open. Handicapovaní sportovci opět v 
Brně 

Online ● prvnizpravy.cz (Dezinformační weby) ● 19. 9. 2020, 11:00 

Vydavatel: Easy Communications s.r.o. 

Odkaz: https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/zacaly-hry-emil-open-handicapovani-sportovci-opet-v-brne/ 

...První zprávy - Začaly hry Emil Open. Handicapovaní sportovci opět v Brně  Velikost textu:  Začaly hry Emil Open. 
Handicapovaní sportovci opět v Brně  Letošní ročník Evropských her pro handicapovanou mládež Emil Open se podařilo... 

7. Tipy na víkend v Brně: koncert, krojovaný průvod i divadlo 
Online ● kurzy.cz/zpravy (Ekonomika / Finance / Právo) ● 18. 9. 2020, 17:59 

Vydavatel: Kurzy.cz, spol. s r.o. 

Odkaz: https://www.kurzy.cz/zpravy/558158-tipy-na-vikend-v-brne-koncert-krojovany-pruvod-i-divadlo/ 

... centru města procházet slavnostní krojovaný původ, na který v 16 hodin na Moravském náměstí naváže ochutnávka 
tradičně vyrobených pokrmů.  Od středy Brno hostí účastníky Letních evropských her handicapované mládeže Emil Open . 
Dnes jsou ještě na... 

8. Tipy na víkend: koncert, krojovaný průvod i divadlo 
Online ● brnotoday.cz (Regionální zprávy) ● 18. 9. 2020, 17:01 

Odkaz: https://www.brnotoday.cz/tipy-na-vikend-koncert-krojovany-pruvod-i-divadlo/ 

... slavnostní krojovaný původ, na který v 16 hodin na Moravském náměstí naváže ochutnávka tradičně vyrobených pokrmů.  
Od středy Brno hostí účastníky Letních evropských her handicapované mládeže Emil Open . Dnes jsou ještě na programu 
závody v atletice... 

9. Brno 
Online ● brno.cz (Regionální zprávy) ● 18. 9. 2020, 13:16 

Odkaz: https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/tipy-na-vikend-koncert-krojovany-pruvod-i-
divadlo/ 

... centru města procházet slavnostní krojovaný původ, na který v 16 hodin na Moravském náměstí naváže ochutnávka 
tradičně vyrobených pokrmů.  Od středy Brno hostí účastníky Letních evropských her handicapované mládeže Emil Open . 
Dnes jsou ještě na... 

http://www.jihomoravskenovinky.cz/zpravy/regiony/zacaly-hry-emil-open-handicapovani-sportovci-opet-v-brne/
http://www.jihomoravskenovinky.cz/zpravy/regiony/zacaly-hry-emil-open-handicapovani-sportovci-opet-v-brne/
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/zacaly-hry-emil-open-handicapovani-sportovci-opet-v-brne/
https://www.kurzy.cz/zpravy/558158-tipy-na-vikend-v-brne-koncert-krojovany-pruvod-i-divadlo/
https://www.brnotoday.cz/tipy-na-vikend-koncert-krojovany-pruvod-i-divadlo/
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/tipy-na-vikend-koncert-krojovany-pruvod-i-divadlo/
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/tipy-na-vikend-koncert-krojovany-pruvod-i-divadlo/
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10. Začaly hry Emil Open. Handicapovaní sportovci se opět sešli v Brně 
Online ● brnotoday.cz (Regionální zprávy) ● 18. 9. 2020, 7:52 

Rubrika: Kdy, kde a co 

Odkaz: https://www.brnotoday.cz/zacaly-hry-emil-open-handicapovani-sportovci-se-opet-sesli-v-brne/ 

...Začaly hry Emil Open. Handicapovaní sportovci se opět sešli v Brně  Letošní ročník Evropských her pro handicapovanou 
mládež Emil Open se podařilo zorganizovat navzdory potížím způsobeným pandemií koronaviru. Brno hostí tuto ojedinělou... 

11. Brno od středy hostí Evropské hry handicapované mládeže, účastní 
se stovky sportovců 

Online ● brnenska.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 17. 9. 2020, 18:30 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. ● Autor: libor@drbna.cz 

Odkaz: https://brnenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/18660-brno-od-stredy-hosti-evropske-hry-handicapovane-
mladeze-ucastni-se-stovky-sportovcu.html 

...Brno od středy hostí Evropské hry handicapované mládeže, účastní se stovky sportovců  čtvrtek, 17. září 2020, 17:40  Brno už 
po deváté hostí Evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Do moravské metropole se tak sjely stovky účastníků... 

12. Začaly hry Emil Open. Handicapovaní sportovci se opět sešli v Brně 
Online ● brno.cz (Regionální zprávy) ● 17. 9. 2020, 14:57 

Odkaz: https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/zacaly-hry-emil-open-handicapovani-sportovci-se-
opet-sesli-v-brne/ 

...Začaly hry Emil Open. Handicapovaní sportovci se opět sešli v Brně  17. září 2020  (fpo) – Letošní ročník Evropských her pro 
handicapovanou mládež Emil Open se podařilo zorganizovat navzdory potížím způsobeným pandemií koronaviru. Brno... 

13. Brnem prošel průvod s bubeníky a odstartoval Emil Open 2020 
Online ● brnan.cz (Regionální zprávy) ● 17. 9. 2020, 10:31 

Odkaz: https://www.brnan.cz/udalosti/brnem-prosel-pruvod-s-bubeniky-odstartoval-emil-open-2020 

...Brnem prošel průvod s bubeníky a odstartoval Emil Open 2020  17. 9. 2020  Ve středu odstartoval devátý ročník Evropských 
her pro handicapovanou mládež Emil Open. Při zahajovacím průvodu městem Brnem pozdravila účastníky i primátorka... 

14. Brno hostí Evropské hry handicapované mládeže. Dorazilo téměř 300 
sportovců 

Online ● paralympic.cz (Sport) ● 17. 9. 2020, 10:05 

Rubrika: Nezařazené 

https://www.brnotoday.cz/zacaly-hry-emil-open-handicapovani-sportovci-se-opet-sesli-v-brne/
https://brnenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/18660-brno-od-stredy-hosti-evropske-hry-handicapovane-mladeze-ucastni-se-stovky-sportovcu.html
https://brnenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/18660-brno-od-stredy-hosti-evropske-hry-handicapovane-mladeze-ucastni-se-stovky-sportovcu.html
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/zacaly-hry-emil-open-handicapovani-sportovci-se-opet-sesli-v-brne/
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/zacaly-hry-emil-open-handicapovani-sportovci-se-opet-sesli-v-brne/
https://www.brnan.cz/udalosti/brnem-prosel-pruvod-s-bubeniky-odstartoval-emil-open-2020
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Odkaz: https://paralympic.cz/2020/09/brno-hosti-evropske-hry-handicapovane-mladeze-dorazilo-temer-300-
sportovcu/ 

...Brno hostí Evropské hry handicapované mládeže. Dorazilo téměř 300 sportovců  17. 09. 2020  Moravské město už po deváté 
organizuje tradiční Emil Open. Do Brna se sjelo více než 300 mladých para sportovců ze tří zemí. Čtyřdenní letní hry... 

15. Evropské hry v Brně začaly: vedou ke sportu handicapovanou mládež 
Online ● brnensky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 17. 9. 2020, 9:00 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. ● Autor: Jaroslav Kára 

Odkaz: https://brnensky.denik.cz/ostatni_region/evropske-hry-v-brne-zacaly-vedou-ke-sportu-handicapovanou-
mladez-20200917.html 

...Evropské hry v Brně začaly: vedou ke sportu handicapovanou mládež  17.9.2020  Průvod bubeníků a maskota na náměstí 
Svobody ve středu dopoledne oznámil, že se do Brna už podeváté vrací Evropské hry handicapované mládeže s názvem Emil 
Open... 

16. Brno hostí devátý ročník Evropských her handicapované mládeže 
Online ● nastartu.cz (Sport) ● 17. 9. 2020, 4:05 

Vydavatel: Mobile app s.r.o. ● Rubrika: Zprávy 

Odkaz: https://www.nastartu.cz/brno-hosti-devaty-rocnik-evropskych-her-handicapovane-mladeze/ 

...Brno hostí devátý ročník Evropských her handicapované mládeže  Do Brna zamířili handicapovaní sportovci z celé republiky. 
| Foto: Pavel Hofman  Od  Redakce NS  18. 9. 2020  Již devátý ročník Evropských her handicapované mládeže Emil Open... 

17. Evropské hry začaly: vedou ke sportu handicapované děti 
Tisk ● Břeclavský deník; str. 16 (Regionální zprávy) ● 17. 9. 2020 

Vydavatel: Vltava Labe Media, a.s. 

Odkaz: náhled 

...Evropské hry začaly: vedou ke sportu handicapované děti  JAROSLAV KÁRA  Brno Průvod bubeníků a maskota na náměstí 
Svobody včera dopoledne oznámil, že se do Brna už podeváté vrací Evropské hry handicapované mládeže s názvem Emil 
Open... 

18. Portál Jihomoravského kraje - Jihomoravský kraj již podeváté hostí 
paralympiádu handicapované mládeže - Jihomoravský kraj již 
podeváté hostí paralympiádu handicapované mládeže 

Online ● kr-jihomoravsky.cz (Regionální zprávy) ● 16. 9. 2020, 19:45 

Odkaz: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=422904&TypeID=2 

https://paralympic.cz/2020/09/brno-hosti-evropske-hry-handicapovane-mladeze-dorazilo-temer-300-sportovcu/
https://paralympic.cz/2020/09/brno-hosti-evropske-hry-handicapovane-mladeze-dorazilo-temer-300-sportovcu/
https://brnensky.denik.cz/ostatni_region/evropske-hry-v-brne-zacaly-vedou-ke-sportu-handicapovanou-mladez-20200917.html
https://brnensky.denik.cz/ostatni_region/evropske-hry-v-brne-zacaly-vedou-ke-sportu-handicapovanou-mladez-20200917.html
https://www.nastartu.cz/brno-hosti-devaty-rocnik-evropskych-her-handicapovane-mladeze/
https://app.monitora.cz/article/90353974/ba0322f236836a2182f7?query=emil%2Bopen&auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhaWQiOjkwMzUzOTc0LCJ3aWQiOjEwMzA2LCJleHAiOjE2MDQ2MzkxODh9.LCC3IvI_XX2wI5XqgObgevd8QGx8IRQLUl7SPlrmb3I
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=422904&TypeID=2
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..., plavání, stolním tenise, boccie a bocce.  „Emil Open se se všemi ceremoniály, touhou všech sportovců ukázat co nejlepší 
výkony a úžasnou atmosférou může jednoznačně rovnat olympiádě velké. Právě lidé s handicapem mohou být velkým vzorem 
pro... 

19. Očekávané události středy 16. září 2020 
Online ● proglas.cz (Kultura / Umění) ● 16. 9. 2020, 6:51 

Autor: Anna Janošková 

Odkaz: https://zpravy.proglas.cz/udalosti/ocekavane-udalosti-16-zari-2020/ 

... filmový festival Voda, moře, oceány. Do 20. září nabídne snímky o ochraně exotických národních parků při koronavirové 
pandemii.  A ve sportovním areálu VUT v Brně začíná devátý ročník Evropských her handicapované mládeže Emil Open.   
Autor: Anna... 

20. Pražská Organizace Vozíčkářů - Emil Open 2020 
Online ● pov.cz (Jiné) ● 15. 9. 2020, 7:37 

Odkaz: http://pov.cz/8-aktuality/875-emil-open-2020 

...Pražská Organizace Vozíčkářů - Emil Open 2020  Podrobnosti  Vytvořeno: 15. 9. 2020 9:37  Od 16. do 20 září 2020 se v Brně 
uskuteční 9. ročník Evropských her handicapované mládeže - Emil Open 2020. V atletických a plaveckých disciplínách... 

21. Hry Emil Open pro handicapovanou mládež podporují i dobrovolníci 
z MUNI 

Online ● muni.cz (Jiné) ● 14. 9. 2020, 0:00 

Autor: Gabriela Peringerová, Emil Open 

Odkaz: https://www.em.muni.cz/udalosti/13224-hry-handicapovane-mladeze-emil-open-podporuji-i-dobrovolnici-z-
muni 

...Hry Emil Open pro handicapovanou mládež podporují i dobrovolníci z MUNI  Jednou z pěti soutěžních disciplín je bocce.  
Archiv Emil Open  i  Brno už po deváté hostí Evropské hry handicapované mládeže Emil Open, na které se sjede více než... 

22. Kalendář akcí 14. 9. - 20. 9. 2020 
Online ● kr-jihomoravsky.cz (Regionální zprávy) ● 13. 9. 2020, 0:00 

Odkaz: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=421741&TypeID=2 

... za účasti hejtmana B. Šimka  16:00 Brno, Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem – zahájení letních Evropských 
her handicapované mládeže Emil Open (16. – 20. 9. 2020) za účasti hejtmana B. Šimka  17:45 Drnovice, Kulturní dům... 

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/ocekavane-udalosti-16-zari-2020/
http://pov.cz/8-aktuality/875-emil-open-2020
https://www.em.muni.cz/udalosti/13224-hry-handicapovane-mladeze-emil-open-podporuji-i-dobrovolnici-z-muni
https://www.em.muni.cz/udalosti/13224-hry-handicapovane-mladeze-emil-open-podporuji-i-dobrovolnici-z-muni
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=421741&TypeID=2
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23. Hry pro handicapované bude hostit Brno 
Tisk ● Právo; str. 14 (Zprávy / Politika) ● 12. 9. 2020 

Vydavatel: BORGIS, a.s. ● Autor: Vladimír Klepáč 

Odkaz: náhled 

...Hry pro handicapované bude hostit Brno  Brno bude od příští středy už po deváté hostit Evropské hry handicapované 
mládeže Emil Open. Do moravské metropole se tak na čtyři dny sjede více než 600 účastníků ze 13 zemí.  Své síly poměří v 
pěti... 

24. Brno 
Online ● brno.cz (Regionální zprávy) ● 11. 9. 2020, 10:10 

Odkaz: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/planovane-akce/a/akce-od-14-do-20-zari-2020/ 

...Brno  10.00 hod. 104. schůze Rady města Brna  Nová radnice, Rytířský sál  13.00 hod. pozdravení účastníků 9. ročníku 
Evropských her handicapované mládeže Emil Open – za účasti primátorky M. Vaňkové  Nová radnice, nádvoří  Poté bude... 

25. Emil Open. Jasno bude až v pondělí 
Tisk ● Metro - Praha; str. 19 (Regionální zprávy) ● 11. 9. 2020 

Vydavatel: MAFRA, a. s. 

Odkaz: náhled 

...Emil Open. Jasno bude až v pondělí  V Brně by měly ve středu začít Evropské hry handicapované mládeže Emil Open, na 
které by mělo přijet kolem 600 účastníků z více než desítky zemí. Je však možné, že se hry, které mají trvat do do neděle... 

26. Pomáhat a zároveň se bavit! To je brněnská show Z očí do očí s 
Janem Krausem 

Online ● brnotoday.cz (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2020, 19:04 

Rubrika: Kdy, kde a co 

Odkaz: https://www.brnotoday.cz/pomahat-a-zaroven-se-bavit-to-je-brnenska-show-z-oci-do-oci-s-janem-
krausem/ 

... pro mladé sportovce se zdravotním postižením. Právě s nimi totiž spolupracujeme,“ konstatuje Pavel Zbožínek z Nadačního 
fondu Emil. Večerní show se koná v rámci 9. ročníku Evropských her handicapované mládeže Emil Open. Letní hry, na které... 

https://app.monitora.cz/article/89852945/6d556b4c285ed13db8a3?query=emil%2Bopen&auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhaWQiOjg5ODUyOTQ1LCJ3aWQiOjEwMzA2LCJleHAiOjE2MDQ2MzkxODh9.PT8k9iJzpMPt-AjDfQ_B4oMJgDEBu84l-kkFq9IQqWI
https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/planovane-akce/a/akce-od-14-do-20-zari-2020/
https://app.monitora.cz/article/89775621/9ceabe81868a76a8e1d3?query=emil%2Bopen&auth=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhaWQiOjg5Nzc1NjIxLCJ3aWQiOjEwMzA2LCJleHAiOjE2MDQ2MzkxODh9.N8c5tny8X8bX9lX6PuK6tbpxG1_2IQg-AUezckkDa6g
https://www.brnotoday.cz/pomahat-a-zaroven-se-bavit-to-je-brnenska-show-z-oci-do-oci-s-janem-krausem/
https://www.brnotoday.cz/pomahat-a-zaroven-se-bavit-to-je-brnenska-show-z-oci-do-oci-s-janem-krausem/
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27. Brno v září hostí Evropské hry handicapované mládeže, dorazí více 
než 600 účastníků 

Online ● brnotoday.cz (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2020, 19:01 

Odkaz: https://www.brnotoday.cz/brno-v-zari-hosti-evropske-hry-handicapovane-mladeze-dorazi-vice-nez-600-
ucastniku/ 

...Brno v září hostí Evropské hry handicapované mládeže, dorazí více než 600 účastníků  Brno bude už po deváté hostit 
Evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Do moravské metropole tak přijede více než 600 účastníků z 13 zemí. Ti 
poměří... 

28. Brno v září hostí Evropské hry handicapované mládeže, dorazí více 
než 600 sportovců 

Online ● brnenska.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 7. 9. 2020, 16:00 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. ● Autor: libor@drbna.cz 

Odkaz: https://brnenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/18560-brno-v-zari-hosti-evropske-hry-handicapovane-
mladeze-dorazi-vice-nez-600-sportovcu.html 

...Brno v září hostí Evropské hry handicapované mládeže, dorazí více než 600 sportovců  pondělí, 7. září 2020, 16:00  Brno 
bude už po deváté hostit Evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Do moravské metropole tak přijede více než 600... 

29. Sportoviště VUT budou opět hostit Evropské hry handicapované 
mládeže Emil Open 

Online ● vutbr.cz (Jiné) ● 4. 9. 2020, 9:51 

Odkaz: https://www.vutbr.cz/vut/aktuality-f19528/sportoviste-vut-budou-opet-hostit-evropske-hry-handicapovane-
mladeze-emil-open-d201846 

...Sportoviště VUT budou opět hostit Evropské hry handicapované mládeže Emil Open  Brno bude už podeváté hostit 
Evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Do moravské metropole dorazí více než 600 účastníků z 13 zemí. Ti poměří 
své síly v... 

30. Brno 
Online ● brno.cz (Regionální zprávy) ● 2. 9. 2020, 18:10 

Odkaz: https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/vysel-zarijovy-brnensky-metropolitan-1/ 

....  Kulturní rubrika představí nového ředitele Divadla Radost Pavla Hubičku a pozve do Domu umění za Miesem van der Rohe 
či na jazz. Sport se věnuje Letním evropským hrám handicapované mládeže Emil Open a láká na běžecký závod Brněnský 
masakr či... 

https://www.brnotoday.cz/brno-v-zari-hosti-evropske-hry-handicapovane-mladeze-dorazi-vice-nez-600-ucastniku/
https://www.brnotoday.cz/brno-v-zari-hosti-evropske-hry-handicapovane-mladeze-dorazi-vice-nez-600-ucastniku/
https://brnenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/18560-brno-v-zari-hosti-evropske-hry-handicapovane-mladeze-dorazi-vice-nez-600-sportovcu.html
https://brnenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/18560-brno-v-zari-hosti-evropske-hry-handicapovane-mladeze-dorazi-vice-nez-600-sportovcu.html
https://www.vutbr.cz/vut/aktuality-f19528/sportoviste-vut-budou-opet-hostit-evropske-hry-handicapovane-mladeze-emil-open-d201846
https://www.vutbr.cz/vut/aktuality-f19528/sportoviste-vut-budou-opet-hostit-evropske-hry-handicapovane-mladeze-emil-open-d201846
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/vysel-zarijovy-brnensky-metropolitan-1/
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31. Z očí do očí. Jan Kraus přiveze do Brna svou talkshow, veškerý 
výtěžek půjde handicapovaným dětem 

Online ● brnenska.drbna.cz (Regionální zprávy) ● 2. 9. 2020, 13:24 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. ● Autor: libor@drbna.cz 

Odkaz: https://brnenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/18517-z-oci-do-oci-jan-kraus-priveze-do-brna-svou-talkshow-
veskery-vytezek-pujde-handicapovanym-detem.html 

... her handicapované mládeže Emil Open. Letní hry, na které dorazí více než 600 účastníků z 13 evropských zemí, se v Brně 
konají od 16. do 20. září 2020.  Vstupenky na událost jsou v online prodeji . Jedno místo vyjde na 350 korun. Kapacita je... 

https://brnenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/18517-z-oci-do-oci-jan-kraus-priveze-do-brna-svou-talkshow-veskery-vytezek-pujde-handicapovanym-detem.html
https://brnenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/18517-z-oci-do-oci-jan-kraus-priveze-do-brna-svou-talkshow-veskery-vytezek-pujde-handicapovanym-detem.html
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