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Z kroužků, které
v září startují, si
může vybrat každý.

Září dětemnepřináší jen škol-
ní povinnosti, ale i volnočaso-
vé kroužky. Brněnské organi-
zace a sdružení připravují na
letošek řadu novinek. V po-
sledních letech se zvýšila obli-
ba společných kroužků pro
rodiče s dětmi.
Školské zařízení Lipka, kte-

ré má v nabídce téměř pade-
sát možností trávení volného
času, se usídlí i v novém eko-
domě v Jundrově. „Ekodům
nabídne větší a vhodnější pro-

story. Budeme moci využívat
například také cvičnou ku-
chyň, díky čemuž některé
z kroužků budou zařazovat
do programu vaření ze suro-
vin z naší zahrady a učit děti
o zdravém stravování,“ těší
se mluvčí Lipky Kateřina Vít-
ková. Novinky má ve své na-
bídce i pracoviště Lipová sídlí-
cí v Pisárkách.
Kromě tradičních odpoled-

ních aktivit pořádaných ve
všední dny po vyučování na
stálých pracovištích se někte-
ré děti vypraví o víkendech
i do světa. „Otvíráme napří-
klad kroužek Deneb, jehož
členové se budou po celý rok
připravovat na letní expedici,
kterou podniknou pěšky, na
kolech i v lodích,“ říká Vítko-
vá. V Lipce, do níž loni chodi-
lo přibližně pět set dětí, sledu-
jí v posledních letech také
zvýšený zájem o kroužky ro-
dičů s dětmi. Lipka nabízí
kroužky pro děti již od dvou
a půl let, samozřejmě v dopro-
vodu rodičů.
Pestrou nabídku kroužků

přináší dětem tradičně i Stře-
disko volného času Lužánky.
To nabízí přes 550 kroužků
pro děti všech věkových kate-
gorií. „I letos reagujeme na
zájem veřejnosti a otevíráme
více než deset nových krouž-
ků. Novinkami jsou terapeu-

tický tanec či jóga pro mladé
sportovce a terapeutická jóga
vedena fyzioterapeutkou,“
říkáMilena Bogdálková. Mezi
novinky patří také divadelní
kroužky pro různé věkové ka-
tegorie, rytmodivadelní krou-
žek, improvizační tým, tvoře-
ní pro mladé slečny a další.
Stejně jako Lipka, tak i Lu-

žánky nabízejí víkendové ak-

tivity. Řadí se k nim třeba
Všudybyl, v němž děti pozná-
vají přírodu, historické a kul-
turní památky v okolí Brna.
„Zajímavý jistě bude i krou-
žek Jak se co dělá. Zde se děti
seznámí se zajímavými profe-
semi, navštíví televizi, letiš-
tě, požárníky a další zajíma-
vá místa,“ říká Bogdálková.
Technicky zaměřené děti

ocení nabídku DDM Junior
na Dornychu. Specialitou je
široká nabídka technických
kroužků pro děti od druhé tří-
dy až po vysokoškoláky.
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Některé parky ve městě čeka-
jí v příštím čtvrt roce změny.
V lokalitě Kartouzské ulice
na Králově Poli se plocha zele-
ně upraví do parkové rekreač-
ní podoby, která nabídne oby-
vatelůmměsta nové odpočin-
kové místo. Finální podoby
se park dočká letos v listopa-
du. Jde o úzký pás zeleně pod
areálem Veterinární a farma-
ceutické univerzity. Z plochy
zmizí prvky drobné architek-
tury, které se neosvědčily
nebo už dosloužily, jako jsou
například rozpadající se ka-
menná vyhlídka nebo ne-
vhodně umístěné oplocené
pískoviště.
„Nezapomněli jsme ani na

seniory. Poblíž zadního vcho-
du do domu s pečovatelskou
službou je navrženo větší od-
počívadlo s lavicemi osazený-
mi proti sobě,“ sdělil primá-
tor Roman Onderka. Ve stře-
du rozšířené části parku
vmístě stávající asfaltové plo-
chy pro rekreační sport je na-
vržen areál hřišť. Celý areál
bude osázen novými stromy.
Jižní část areálu bude určena
pro míčové sporty, vybaví se
koši na basketbal, stojany na
odbíjenou, nohejbal a vyzna-
čí se i hřiště na florbal nebo
malou kopanou.
Ve střední části pak budou

hřiště a příslušné herní objek-
ty pro větší děti. Celý navrže-
ný areál hřišť je oddělen od
okolí systémem plotů, zídek
a zábran. VERONIKA HEGROVÁ

Na NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ
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SLEVA
až 5000 Kč

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče
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Brno, Křenová 19
(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235 156

.chladservis.cz

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Internetové ceny
na nové spotřebiče

Institut oceňování majetku
Vysoké školy ekonomické v Praze

otevírá na podzim 2014 další ročník
čtyřsemestrálních kurzů pro přípravu znalců

a odhadců ve specializacích:

a) oceňování nemovitostí,
b) oceňování podniku (obchodního závodu),
c) oceňování nehmotného majetku.

Podrobné informace a přihlášky je možné
stáhnout z internetu nebo telefonicky

požádat o jejich zaslání.

Informace a přihlášky
internet: http://iom.vse.cz (bez www),

e-mail: iom@vse.cz
tel.: 224 095 496 (cca 8.00 až 14.00 hod.),

příp. 224 095 732

Na hřiště, nebo spíš na zájmový kroužek? PROFIMEDIA.CZ

RADEK
BABIČKA
dopisy@metro.cz

Příprava na expedici,
ale i vaření v ekodomě

Přihlašování

Většinou probíhá celé září.

● Ceny se nejčastěji pohybují
kolem 1500 korun za celý
školní rok.

Královo Pole.
Park poslouží
nejen dětem

Podmínky práce: místo výkonu
práce: Brno-město, hlavní pracov-
ní poměr, zkrácený úvazek, místo
je určeno pro osoby se sníženou
pracovní schopností, ČID
Mzda v rozmezí 7120,– až 8310,–
příplatky za práci v noci, o víkendech
a svátcích, příplatek za psa

pracovník ostrahy,
pracovník ostrahy se psem

Kontaktní údaje: Kopřivová Ivana
734 443 504, 730 896 072, 730 152 290,

brno@bartonapartner.cz

Pozice:
inzerce


