Koleje Mendelovy univerzity v Brně

Koleje J. A. Komenského
Koleje nabízí 1745 lůžek ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích na 4 blocích. Na jednom bloku jsou pokoje buňkového typu
(sociální zařízení a kuchyňka přímo u pokoje), ostatní bloky mají sociální zařízení a kuchyňku na patře. Tři bloky jsou vybaveny
internetovými přípojkami na pokojích. V areálu je pro studenty k dispozici posilovna, kolárna, venkovní multifunkční hřiště a
menza. K dispozici je i parkoviště. Přímé spojení ze středu města je tramvají, trolejbusy i autobusy MHD.

Koleje Josefa Taufera
Koleje nabízí 809 lůžek v jedno, dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením, sprchovým koutem a kuchyňkou. Pokoje
jsou standardně vybaveny ledničkami. Součástí koleje i výdejna menzy. V areálu je k dispozici kolárna, spinning, posilovna a
tělocvičny MENDELU.

Koleje Akademie
Nově otevřené vysokoškolské koleje na třídě generála Píky nabízejí moderní ubytovací prostory a zajišťují ubytování studentů
MENDELU v průběhu celého akademického roku. K dispozici je 10 jedno a 116 dvou lůžkových pokojů s internetem, sociálním
zařízením a sprchovým koutem. Pokoje jsou standartně vybaveny ledničkami. Součástí koleje je i moderní jídelna, parkoviště a
sauna. V blízkosti kolejí je krytý plavecký bazén v sídlišti Lesná.

Ředitelka Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně: Ing. Jana Pisarská
Kontakt: http://www.skm.mendelu.cz/
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Centrum sportovních aktivit

Našim studentům nabízíme výuku v těchto sportovních odvětvích:
Aerobic
Aqua aerobic
Badminton
Basketbal
Fitbal
Florbal
Fotbal

Futsal
Indoor Cycling
Kanoistika
Kondiční a posilovací cvičení
Lední hokej
Licenční lyžování
Lyžování

Letní výcvikové kurzy:
• Vysokohorská turistika (slovenské Roháče)
• Agroturistika (Šumava – Lipno)
• Zahraniční kurz pohybových aktivit (Itálie)
• Vodácká turistika (řeky české i slovenské)

Pilates
Plavání
Ploutvové plavání
Sportovní střelba
Stolní tenis
Tenis
Volejbal

Zimní výcvikové kurzy:
• Výběrové lyžařské kurzy tuzemské i zahraniční
(chata MENDELU v Karlově, Itálie, Rakousko,
Francie)
• Lyžařské kurzy pro získání cvičitelské licence
(Karlov, Rakousko – Pitztal)

Sportovní reprezentace Mendelovy univerzity v Brně:
Centrum sportovních aktivit zajišťuje účast na sportovních akcích, vysokoškolských přeborech a
soutěžích, akademických mistrovstvích ČR, Českých akademických hrách i světových univerziádách.

Vysokoškolský sportovní klub
Sdružuje zájemce o výkonnostní sport z řad posluchačů, zaměstnanců a absolventů MENDELU, ale i
studenty jiných vysokých škol a další zájemce. VSK MENDELU v rámci integrace s ostatními kluby VŠ v Brně
provozuje následující sportovní oddíly, které se zúčastňují soutěží v rámci jednotlivých sportovních svazů:
baseball, sjezdové lyžování, orientační běh, florbal, kulturistika, košíková, windsurfing, odbíjená, tenis, stolní
tenis, sport pro všechny.

Vedoucí Centra sportovních aktivit: Mgr. Jakub Havel, Ph.D.
Kontakt: http://csa.mendelu.cz
Kontakt:
Zemědělská 1, 613 00 Brno
tel: 545 133 008, fax: 545 212 044
agro@mendelu.cz, www.af.mendelu.cz

www.af.mendelu.cz

