SPORT NA VUT V BRNĚ 4.5. – 14.6.2019
Součástí sportovní nabídky pro studenty a zaměstnance školy nebo veřejnost na zkouškovém období jsou
bloková výuka, programy volnočasových aktivit (VČA) na vybraných sportovištích, kurzy sportovních
specializací, DEN SPORTU.
Všechny pohybové aktivity kromě Dne sportu a 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
Kanoistika

loděnice Jundrov

ÚT 14.30 – 16.00

30.4.; 7., 14. a 21.5.; 4.6.
registrace: novakovas@cesa.vutbr.cz

Horská kola

FCM, Kolejní 2

ST 14.00 – 17.00

výjezdy v okolí Brna až od 15.5.
registrace: chlibkova@cesa.vutbr.cz

Tenisová škola

kurty SA PPV

ÚT – ČT 10.00 – 11.30 a 11.30 – 13.00
až od 14.5.
registrace: Hajnovic.L@seznam.cz

DEN SPORTU - REKTORSKÝ DEN na VUT pro studenty a zaměstnance VUT - středa 15.5.2019
„Vysoké učení technické v pohybu“ to jsou sportovní akce organizované CESA nebo samotnými pracovišti.
Prostudujte pokyny pro jednotlivé aktivity CESA, pro soutěž o Pohár rektora a včas si zarezervujte místo
http://www.cesa.vutbr.cz/aktuality. Letošní rok symbolizují čísla 120 a 1899 („Vuťácká míle“ – pěti členné
štafety i jednotlivci na 1 899 metrů). Doprovodný program ve spolupráci se SZŠ Jaselská – první pomoc a
resuscitace.
Sportovní areál Pod Palackého vrchem bude otevřen pro volně příchozí v době 8.00 – 16.00. Rezervace hřišť pro
vlastní akce probíhá on line na adrese http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist. Zaměstnanci zdarma
po předložení zaměstnaneckého průkazu, zájemci mimo VUT (partneři, přátelé) hradí poplatek dle propozic
akcí na místě.
V rámci
Dne
sportu
můžete
nasbírat
zajímavé
momentky
pro
http://www.cesa.vutbr.cz/akce/1919-fotosoutez-quot-sport-na-vut-quot-2019.

FOTOSOUTĚŽ

2019

LETNÍ KURZY sportovních specializací pro studenty a zaměstnance VUT
V nabídce letních kurzů ve spolupráci s VSK VUT jsou turistika, VHT – beachvolleyball, cyklistika a MTB, in line
bruslení, vodní turistika a rafting, pobyty u moře, vysokohorská turistika, windsurfing. Studenti si hradí
veškeré náklady spojené s pobytem, dopravou a registrační poplatek. Všechny informace ke kurzům najdou
zájemci na http://www.cesa.vutbr.cz/studium/kurzy-sportovnich-specializaci.

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-pro-deti/primestske-tabory-v-dobe-prazdnin.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ
od 4.5. do 14.6.2019
Všechny volnočasové aktivity jsou určeny pro studenty, zaměstnance i veřejnost a jsou zpoplatněny
dle Ceníku (http://www.cesa.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy).
Platnost permanentek zakoupených v akademickém roce 2018/2019 končí 31.8.2019 pokud na nich
není uvedeno jinak.
Upozornění na omezení provozu ve sportovních zařízeních školy:





8.5.2019 – státní svátek/omezený provoz areálů; je otevřen jen sportovní areál PPV
Technická 14 v době 14.00 – 20.00
Omezení provozu také v době atletických závodů, firemních akcí, sportovních soutěží je
ošetřeno speciální vyhláškou v aktualitách „Termíny akcí v SA PPV“ a na vývěskách.
Vybrané aktivity končí již 31.5.2019 (bouldering, TRX, HEAT, IR)
Od 23.6.2019 do 28.6.2019 budou uzavřena všechna sportoviště školy z důvodu konání
Českých akademických her Brno 2019.

SPORTOVNÍ REPREZENTACE ŠKOLY – příprava na ČAH
Reprezentační výběry školy mají v květnu a červnu vypsané společné tréninky a přípravná
utkání.
Informace u garantů sportů:
basketbal a volejbal - Kundera

plavání (ÚT, ČT) - Bátorová,

fotbal - Hajnovič

softbal (ST 17.00 – 19.00) - Šťastný

bouldering – Chlíbková a Kozlová

futsal - Pašek

FIT CENTRUM MACHINA, Kolejní 2, Brno
BOULDERING (jen do 31.5.2019)
PO až ČT

-

16.00 – 20.00

VČA

ext.

on line rezervace

VČA

Lepková

HEAT program (jen do 31.5.2019)
PO

16.00 – 17.00 FCM

INDOOR ROWING - veslařské trenažéry (jen do 31.5.2019) - FCM, Kolejní 2
Po a ST

18.00 – 19.00

INDOORCYCLING
ÚT
18.00 – 19.00 FCM

on line rezervace

VČA

CESA

on line rezervace

VČA

Hort

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ - FCM, Kolejní 2
PO

-

16.00 – 20.00

VČA

CESA

ÚT a ČT
ST
PÁ

8.00 – 10.00
7.00 – 10.00
7.00 – 10.00

16.00 – 20.00
16.00 – 20.00
-

VČA
VČA
VČA

CESA
CESA
CESA

on line rezervace

VČA

CESA

TRX - FCM, Kolejní 2 (od 15.5. do 31.5.2019)
ST

17.00 – 18.00 FCM

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

7.00 – 20.00
9.00 – 20.00

VČA
VČA

Badminton - SA PPV, Technická 14
PO - PÁ

7.00 – 20.00

SO – NE

9.00 – 20.00

jednorázová rezervace on-line nebo objednávka
na dlouhodobý pronájem
VČA

Boulder aréna - SA PPV, Technická 14
PO – NE

8.00 – 20.00

celodenní provoz, volný vstup

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

7.00 – 20.00

SO – NE

9.00 – 20.00

jednorázová rezervace on-line nebo objednávka na
dlouhodobý nájem (umělé osvětlení)
VČA

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

7.00 – 20.00

SO – NE

9.00 – 20.00

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

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

16.30 - 17.30
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00

redcord
In body měření
skupinové cvičení /záda

on line rezervace
on line rezervace
on line rezervace

VČA
VČA
VČA

12.00 – 13.00
14.30 - 15.30

skupinové cvičení / kondice
redcord

on line rezervace
on line rezervace

VČA
VČA

15.30 -16.30

skupinové cvičení/záda

on line rezervace

VČA

Tenisové centrum - SA PPV, Technická 14
PO – PÁ 7.00 – 20.00

umělá tráva, umělé osvětlení; jednotlivé vstupy i sezónní rezervace;
on-line rezervace kurtů nebo pronájem
SO – NE 9.00 – 20.00
VČA

Pohybové aktivity seniorů – FCM, Loděnice Jundrov, SA PPV
ST
ČT

PÁ

8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
9.00 – 12.00

FCM/KP
SA PPV F1
SA PPV

9.30 – 11.00

Svratka

8.00 – 9.00
9.00 – 10.00

FCM/KP
SA PPV – F1

posilování
CESA
práce s vlastním tělem
CESA
tenisová škola
Ing. Václavek
2.5. – 6.6.2019
vodácká škola
Mgr. Nováková
2.5. – 6.6.2019
posilování
CESA
práce s vlastním tělem
CESA

Kontakty a informace o provozu sportovních areálů:
recepce SA PPV
541 14 2286; 733 690 486
recepce FCM
541 14 9580;
správa areálu
541 14 3484; 739 329 844
dlouhodobé objednávky a velké akce
kovacsova@cesa.vutbr.cz
on line rezervace
http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist

Od 23.6. do 28.6.2019 ve všech sportovních zařízeních školy probíhají soutěže
vysokoškolských reprezentací v rámci 18. ročníku Českých akademických her Brno 2019.
Prázdninový provoz začne od 8.7.2019 a bude probíhat do 14.9.2019
S programem na zimní semestr začneme od 23.9.2019.

Brno, 10.4.2019

Marián Kovács v.r.
vedoucí TPO

Mgr. Václav Kotrbáček v.r.
sekce fakultativní výuka

RNDr. Hana Lepková, v.r.
ředitelka CESA VUT v Brně

