SPORT NA VUT V BRNĚ 29.4. – 3.5.2019
Nabídka pro studenty a zaměstnance školy nebo veřejnost na konci letního semestru tvoří bloková výuka,
programy volnočasových aktivit (VČA) na vybraných sportovištích, kurzy sportovních specializací, DEN SPORTU.
Všechny pohybové aktivity kromě výuky, 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 od 15.5. 10.00 – 11.30 a 11.30 – 13.00
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.

SPORTOVNÍ PROGRAM V ZÁPOČTOVÉM TÝDNU
od 29.4. do 3.5.2019
Studenti si v tomto období mohou nahradit zameškané a neomluvené hodiny a splnit podmínky pro
udělení zápočtu za volitelný předmět Tělesná výchova zapsaný v letním semestru 2018 – 2019.
Výukové hodiny jsou zdarma, hodiny s označením VČA jsou placené a jsou přístupné zaměstnancům i
veřejnosti (viz: aktuální Ceník na http://www.cesa.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy).
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POHYBOVÉ STUDIO SENIORŮ a SENIORSKÁ AKADEMIE
Výuka dle semestrálního rozvrhu probíhá jen do 30.4.2019:

REDCORDY
cvičení dle aktuální nabídky on line
SOFTBALL
dle pokynů garanta sportu

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; 739 329 844

kovacsova@cesa.vutbr.cz

Sport ve zkouškovém začíná 6.5.2019 a bude probíhat do 15.6.2019.
V termínu 23. – 28.6.2019 se konají na sportovištích VUT České akademické hry 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
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