www.metro.cz

BRNO XXL

Příprava na expedici,
ale i vaření v ekodomě
Z kroužků, které
v září startují, si
může vybrat každý.

Září dětem nepřináší jen školní povinnosti, ale i volnočasové kroužky. Brněnské organizace a sdružení připravují na
letošek řadu novinek. V posledních letech se zvýšila obliba společných kroužků pro
rodiče s dětmi.
Školské zařízení Lipka, které má v nabídce téměř padesát možností trávení volného
času, se usídlí i v novém ekodomě v Jundrově. „Ekodům
nabídne větší a vhodnější proinzerce
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story. Budeme moci využívat
například také cvičnou kuchyň, díky čemuž některé
z kroužků budou zařazovat
do programu vaření ze surovin z naší zahrady a učit děti
o zdravém stravování,“ těší
se mluvčí Lipky Kateřina Vítková. Novinky má ve své nabídce i pracoviště Lipová sídlící v Pisárkách.
Kromě tradičních odpoledních aktivit pořádaných ve
všední dny po vyučování na
stálých pracovištích se některé děti vypraví o víkendech
i do světa. „Otvíráme například kroužek Deneb, jehož
členové se budou po celý rok
připravovat na letní expedici,
kterou podniknou pěšky, na
kolech i v lodích,“ říká Vítková. V Lipce, do níž loni chodilo přibližně pět set dětí, sledují v posledních letech také
zvýšený zájem o kroužky rodičů s dětmi. Lipka nabízí
kroužky pro děti již od dvou
a půl let, samozřejmě v doprovodu rodičů.
Pestrou nabídku kroužků
přináší dětem tradičně i Středisko volného času Lužánky.
To nabízí přes 550 kroužků
pro děti všech věkových kategorií. „I letos reagujeme na
zájem veřejnosti a otevíráme
více než deset nových kroužků. Novinkami jsou terapeu-

Na hřiště, nebo spíš na zájmový kroužek?

Přihlašování
Většinou probíhá celé září.
●

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

tický tanec či jóga pro mladé
sportovce a terapeutická jóga
vedena fyzioterapeutkou,“
říká Milena Bogdálková. Mezi
novinky patří také divadelní
kroužky pro různé věkové kategorie, rytmodivadelní kroužek, improvizační tým, tvoření pro mladé slečny a další.
Stejně jako Lipka, tak i Lužánky nabízejí víkendové ak-
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tivity. Řadí se k nim třeba
Všudybyl, v němž děti poznávají přírodu, historické a kulturní památky v okolí Brna.
„Zajímavý jistě bude i kroužek Jak se co dělá. Zde se děti
seznámí se zajímavými profesemi, navštíví televizi, letiště, požárníky a další zajímavá místa,“ říká Bogdálková.
Technicky zaměřené děti
ocení nabídku DDM Junior
na Dornychu. Specialitou je
široká nabídka technických
kroužků pro děti od druhé třídy až po vysokoškoláky.
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Královo Pole.
Park poslouží
nejen dětem
Některé parky ve městě čekají v příštím čtvrt roce změny.
V lokalitě Kartouzské ulice
na Králově Poli se plocha zeleně upraví do parkové rekreační podoby, která nabídne obyvatelům města nové odpočinkové místo. Finální podoby
se park dočká letos v listopadu. Jde o úzký pás zeleně pod
areálem Veterinární a farmaceutické univerzity. Z plochy
zmizí prvky drobné architektury, které se neosvědčily
nebo už dosloužily, jako jsou
například rozpadající se kamenná vyhlídka nebo nevhodně umístěné oplocené
pískoviště.
„Nezapomněli jsme ani na
seniory. Poblíž zadního vchodu do domu s pečovatelskou
službou je navrženo větší odpočívadlo s lavicemi osazenými proti sobě,“ sdělil primátor Roman Onderka. Ve středu rozšířené části parku
v místě stávající asfaltové plochy pro rekreační sport je navržen 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 vyznačí se i hřiště na florbal nebo
malou kopanou.
Ve střední části pak budou
hřiště a příslušné herní objekty pro větší děti. Celý navržený areál hřišť je oddělen od
okolí systémem plotů, zídek
a zábran. VE RONIKA HE G ROVÁ

Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz.
Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.
Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811.
Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO
(včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem.

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
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