PRÁZDNINOVÝ SPORT NA VUT 1.7. – 14.9.
Od 23.6. do 28.6.2019 probíhají ve všech sportovních zařízeních VUT soutěže vysokoškolských reprezentací
v rámci 18. ročníku Českých akademických her Brno 2019. Z toho důvodu jsou některá sportoviště již od 15.6.
uzavřena nebo je jejich provoz omezen. Obdobně platí omezení provozu v době atletických závodů, firemních
akcí, sportovních soutěží v prázdninových měsících ve sportovním areálu Pod Palackého vrchem a je ošetřeno
speciální vyhláškou v aktualitách „Termíny akcí v SA PPV“ a na vývěskách. Sledujte informace o omezení
provozu na webu CESA v Aktualitách (http://www.cesa.vutbr.cz/aktuality).
Všechny aktivity jsou zpoplatněny dle Ceníku 2018/2019, platnost permanentek končí 31.8.2019, prodej
nových permanentek od 1.9.2019. Platba se provádí na recepci sportovního areálu, kde probíhá pohybová
aktivita.
Využívejte on-line rezervací a včas si rezervujte místa na badminton, tenis nebo do rekondičního centra.

FIT CENTRUM MACHINA, Kolejní 2
Kondiční posilování
ÚT

17.00 – 20.00

ST

7.00 – 9.30

ČT

17.00 – 20.00

SPORTOVNÍ AREÁL POD PALACKÉHO VRCHEM, Technická 14
PO – PÁ

7.00 – 20.00

SO

8.00 – 12.00

NE

13.00 – 20.00

Atletika, běžecká kondiční příprava, běh pro zdraví – atletický a víceúčelový stadion
Badminton - SA PPV/F1
jednorázová rezervace on-line nebo objednávka na dlouhodobý nájem (umělé osvětlení) na
http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist
Boulder aréna - SA PPV, Technická 14
celodenní provoz, volný vstup;
Fotbal, malá kopaná, volejbal, basketbal, nohejbal – SA PPV, Technická 14
jednorázová rezervace on-line nebo objednávka na dlouhodobý nájem (umělé osvětlení) na
http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist
In – line dráha - SA PPV, Technická 14
volné asfaltové plochy, 1 km chodník; platba na recepci sportovního areálu – jednotlivé
vstupy, permanentky; rodinný balíček o víkendech

Rekondiční centrum - SA PPV, Technická 14
dle aktuální nabídky on line
Tenisové centrum - SA PPV, Technická 14
umělá tráva, umělé osvětlení; jednotlivé vstupy i sezónní rezervace; on-line rezervace kurtů
na http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist

POHYBOVÉ AKTIVITY SENIORŮ (U3V a Seniorská akademie; 10.7. – 28.8.2019)
ST

7.00 – 9.30

FCM/KP

9.00 – 10.00 SA PPV/F1

Kontakty a informace o provozu sportovních areálů VUT:
recepce SA PPV
recepce FCM
správa areálu
dlouhodobé objednávky a velké akce
on line rezervace

541 14 2286; 733 690 486
541 14 9580; 770 127 972
541 14 3484; 739 329 846

541 14 3484; 739 329 844
http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist

LETNÍ KURZY sportovních specializací
V nabídce letních kurzů pořádaných VSK VUT s odbornou garancí CESA jsou VHT – vysokohorská turistika,
cyklistika a MTB, vodní turistika, pobyty u moře, windsurfing, in line bruslení, plážový volejbal, aj.. Veškeré
aktuální informace ke kurzům najdou zájemci z řad studentů i zaměstnanců na
http://www.cesa.vutbr.cz/studium/kurzy-sportovnich-specializaci.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY pro děti
Pro děti od 6 do 15 let jsou připravené 4 týdenní turnusy plné sportu se zaměřením na všestrannost, fotbal,
atletiku, tenis. Termíny, program, přihlášky a pokyny pro platbu naleznou zájemci na
http://www.cesa.vutbr.cz/spoluprace/pohybove-aktivity-pro-deti/primestske-tabory-v-dobe-prazdnin.

S programem na zimní semestr začneme od 23.9.2019.
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