SPORT NA VUT V BRNĚ 2.5. – 15.6.2018
Součástí sportovní nabídky pro studenty a zaměstnance školy na zkouškové období a prázdniny jsou
bloková výuka, programy volnočasových aktivit na vybraných sportovištích, kurzy sportovních
specializací, DEN SPORTU, DEN DĚTÍ nebo příměstské tábory.
Všechny pohybové aktivity kromě elektronicky zaregistrované blokové výuky jsou v tomto období
zpoplatněny podle ceníku (permanentky, jednotlivé vstupy, sezónní vstupy). Platba se provádí na
recepci sportovního areálu, kde probíhá pohybová aktivita.

BLOKOVÁ VÝUKA pro studenty a zaměstnance VUT
Ve vybraných sportech – kanoistika, kondiční trénink, sebeobrana a kontaktní boj, tenis,
windsurfing - CESA připravila kurzy intenzivní výuky pro začátečníky i pokročilé. Elektronická
registrace už proběhla, ale studenti, kteří mají zájem o intenzivní výuky a nejsou zapsaní, se mohou
ještě přes garanta sportu emailem nejpozději však do 30.4.2018 doregistrovat. Bloková výuka není
zpoplatněna. Všem zaregistrovaným studentům budou zaslány informace o rozvrhových blocích nebo
v případě malého zájmu o zrušení výuky.
Veškeré
další
informace
k blokové
výuce
jednotlivých
sportů
naleznete
http://www.cesa.vutbr.cz/studium/blokova-vyuka-sportovnich-specializaci-ve-zkouskovemobdobi.
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LETNÍ KURZY sportovních specializací pro studenty a
zaměstnance VUT
V nabídce letních kurzů ve spolupráci s VSK VUT jsou turistika, VHT – vysokohorská turistika,
cyklistika a MTB, vodní turistika, pobyty u moře, windsurfing, in line bruslení. Studenti si hradí
veškeré náklady spojené s pobytem, dopravou a registrační poplatek CESA. Veškeré informace ke
kurzům najdou zájemci z řad studentů i zaměstnanců na http://www.cesa.vutbr.cz/studium/kurzysportovnich-specializaci.

DEN SPORTU - REKTORSKÝ DEN na VUT pro studenty a
zaměstnance VUT - středa 16.5.2018
Vysoké učení technické v pohybu to jsou sportovní akce organizované CESA nebo samotnými
pracovišti. Prostudujte pokyny pro jednotlivé aktivity, pro soutěž o Pohár rektora a včas si
zarezervujte místo.
Veškeré informace k akcím pořádaným CESA jsou na http://www.cesa.vutbr.cz/aktuality. Využijte
také nabídky cvičení v posilovně s fit testem. K dispozici je volné boulderingové lezení na 3 kamenech
pod stadionem VUT.
Sportovní areál Pod Palackého vrchem bude otevřen pro volně příchozí v době 7.00 – 18.00.
Rezervace hřišť probíhá on line na adrese http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist.
Využití sportovišť školy studenty i zaměstnanci VUT mimo akce vypsané CESA je možné bez poplatku
po předložení průkazu zaměstnance nebo studenta. Zájemci mimo VUT hradí poplatek dle propozic
akcí na místě.
V rámci Dne sportu můžete nasbírat zajímavé momentky pro Fotosoutěž
http://www.cesa.vutbr.cz/akce/1784-fotosoutez-quot-sport-na-vut-quot-2018.
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DEN DĚTÍ na VUT v Brně v neděli 3.6.2018 na loděnici
VUT v Jundrově od 14:00 do 17.00 hodin
CESA VUT v Brně v rámci Brněnských dnů bez úrazu pořádá sportovně zábavné odpoledne
pro děti na Loděnici v Jundrově. Děti si mohou vyzkoušet překážkovou dráhu (chůze, běh),
střelbu na basketbalový koš, dovednosti na řece – jízda na raftech a lodích, první pomoc –
ošetření drobných poranění a kreativní dílna (kresba „můj sport“). Více informací na
http://www.cesa.vutbr.cz/verejnost/pohybove-aktivity-pro-deti

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

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ve ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ
pro studenty, zaměstnance a veřejnost v termínu
2.5. – 15.6.2018
Všechny volnočasové aktivity jsou zpoplatněny dle Ceníku 2017/2018. Platnost permanentek končí
31.8.2018 pokud na nich není uvedeno jinak.
Upozornění na omezení provozu ve sportovních zařízeních školy::




Omezení provozu v době atletických závodů, firemních akcí, sportovních soutěží je ošetřeno
speciální vyhláškou v aktualitách „Termíny akcí v SA PPV“ a na vývěskách.
Od 30.4.2018 je uzavřeno Bouldercentrum z důvodu rekonstrukce.
Od 16.6.2018 je uzavřeno FCM z důvodu rekonstrukce posilovny.

Bazén LUŽÁNKY
Plavání pro V / reprezentace školy – bazén za Lužánkami, ul. Sportovní (jen do 31.5.2017)
PO

19.00 – 20.00

bazén Lužánky

ST

19.00 – 20.00

bazén Lužánky

FIT CENTRUM MACHINA
Kondiční posilování - FCM, Kolejní 2
PO

-

15.00 – 20.00

ÚT a ČT

8.00 – 10.00

15.00 – 20.00

ST

7.00 – 10.00

15.00 – 20.00

PÁ

7.00 – 10.00

-

TRX - FCM, Kolejní 2 (registrace on line jen do 31.5.2018)
ST

17.00 – 18.00

Indoor rowing - veslařské trenažéry (registrace on line jen do 31.5.2018) - FCM, Kolejní 2
Po a ST

17.30 – 18.30

Pohybové aktivity seniorů (U3V a Seniorská akademie do 14.6.2017), Kolejní 2
ST

8.00 – 9.00

FCM/KP

9.00 – 10.00 SA PPV F1

ČT

tenisová škola SA PPV (Ing. Václavek)
vodácká škola SA PPV (Mgr. Nováková)

PÁ

8.00 – 9.00

FCM/KP

9.00 – 10.00 SA PPV – F1

SPORTOVNÍ AREÁL POD PALACKÉHO VRCHEM
Atletika, běžecká kondiční příprava, běh pro zdraví - SA PPV, Technická 14
PO – PÁ

7.00 – 20.00

SO – NE

9.00 – 20.00

Badminton - SA PPV, Technická 14
PO - PÁ

7.00 – 20.00

jednorázová rezervace on-line nebo objednávka
na dlouhodobý nájem (umělé osvětlení) na
http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist

SO – NE

9.00 – 20.00

Boulder aréna - SA PPV, Technická 14
PO – NE

9.00 – 20.00 celodenní provoz, volný vstup; zapůjčení bouldermatek
na recepci sportovního areálu PPV (vratná kauce)

Fotbal, malá kopaná, volejbal, basketbal, nohejbal – SA PPV, Technická 14
PO – PÁ

7.00 – 20.00 jednorázová rezervace on-line nebo objednávka na
dlouhodobý nájem (umělé osvětlení) na
http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist

SO – NE

9.00 – 20.00

Kondiční trénink
ÚT

16.00 – 17.00

In – line dráha - SA PPV, Technická 14
PO – PÁ

7.00 – 20.00 1 km chodník, volné asfaltové plochy; platba na recepci
sportovního areálu – jednotlivé vstupy, permanentky,
rodinný balíček

SO – NE

9.00 – 20.00

Rekondiční centrum - SA PPV, Technická 14 (registrace on line)

ST

ČT

10.00-11.00

skupinové cvičení

záda

11.00-12.00

skupinové cvičení

kondice

15.30 -16.30

redcord

16.30 - 17.30

redcord

9.00 - 10.00

skupinové cvičení

záda

10.00 – 11.00

skupinové cvičení

kondice

Tenisové centrum - SA PPV, Technická 14
PO – PÁ

7.00 – 20.00 antuka, umělá tráva, umělé osvětlení; jednotlivé vstupy i
sezónní rezervace; on-line rezervace kurtů na
http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist

SO – NE

9.00 – 20.00

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

541 14 2286; 733 690 486
541 14 9580
541 14 3484

kovacsova@cesa.vutbr.cz

Brno, 23.4.2018
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vedoucí TPO
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