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Služby pro veřejnost 2017 

 

Vodácký oddíl KTL Brno 

Klub turistů a lyžařů, Svratecká 449, 

62400  Brno 
 

Oddíl Českého svazu kanoistů (ČSK) sekce vodní turistiky(VT) 
Člen Brněnského tělovýchovného sdružení 
Člen Českého svazu tělesné výchovy 

www.kacata.cz                                     Stav ke dni: 3.1.2017 

 

 
Sekretariát: 
Klub turistů a lyžařů 
Brno z.s. 
Svratecká 449/449 
624 00 Brno 
725 368 839 
ktlbrno @volny.cz 
www.ktlbrno.cz 
 

Loděnice a VO: 
Svratecká 449 
Brno - Komín 
pravý břeh nad 
jezem 
725 316 771 

info@kacata.cz 

www.kacata.cz 
 

Bankovní 

spojení: 
ČSOB - Pošt. 
spoř. 
225817839/0300 
IČO : 00546585 
 

Výbor VO KTL Brno: 
Vrátníček J.: 728821363, vratnicek.j@volny.cz 
Fojtík J.: 608631843, jenaf@centrum.cz 
Lazar Z.: 736539812, zbynala@centrum.cz 
Koukal J.:604111090, jkoukal@centrum.cz 
Koutná A.:605226760, koutna@vzmb.cz 
 

Fojtík D.: 602586223, david.fojtik@rwe.cz 
Hanáková M.: 777 933 709, 

marta.hanakova@centrum.cz 

 

Provozní doba : všední dny : květen       13, 00 - 21, 00 srpen    13, 00 -  20, 00 

1. 5. - 30. 9.2017              červen       13, 00 - 21, 00 září       15 ,00 - 19, 30 

   červenec     13, 00 - 21, 00 

   sobota, neděle : od 10 hodin    
    

vstupné    

jednorázové 1 den       dospělí  20,-       zlevněné (děti a mládež do 18 let) 10,-   

permanentka sezóna   dospělí 200,-    zlevněná (děti a mládež do 18 let) 100,-         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

táborák  -  příslušné vstupné  + poplatek 500,- + dřevo 500,- 

mimoprovozní doba -  využití areálu mimo provozní dobu po dohodě se správcem - úhrada 100,- Kč/hod 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

hřiště mlatové (nohejbal, volejbal) 

jednotlivě - 1 hodina – vstupné +100,-/hod. 

celá sezona - 80,-/hod  + pernametky na vstupné  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

hřiště pískové - beach volejbal 

jednotlivě                     16.00 - 21,00 hod.    příslušné vstupné/os + 160,-/hod 

 

 

                       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

stolní tenis - 1 hodina s vlastním vybavením -  vstupné +40,-  Bez vlast.vybavení vstupné +60,-  

pronájem skříňky na sezónu  100,-    

sprcha teplá - v budově (žetony)   10,-Kč   

šlapadla - pro nečleny 100,-Kč/hod - pro členy 80,-Kč/hod 

 

 

Klubovna: 700,- (+vstupné) / pro člena oddílu 250,-  Chata na přehradě: pro člena oddílu 150.- 

Při pronájmu klubovny pro nečleny je nutné složit vratnou kauci 1000,- 

 

Objednávky kurtů, půjčování lodí a ostatní služby zajišťuje správce areálu 
tel: mobil +420 725 316 771 

 
Ceník smluvní. Při mimořádných akcích lze sjednat s vedením klubu individuální ceny. 

Beach kurty lze dle dohody využít i na házenou, ragby a fotbal. 
 

 

Areál Káčata v provozu: od 1. 5. do 30. 9. 
V areálu je možnost jednorázového i dlouhodobého pronájmu hřišť (mlatové i pískové), půjčení šlapadel, půjčování lodí a pořádání soukromých 
akcí, 
grilování, svateb, sportovních turnajů apod. 

Schůze výboru na loděnici: sudý týden - středa od 17:00 (přijímání přihlášek a platba čl. příspěvků) 

Přihlášky členů: Zbyněk Lazar 

Přihlášky mládeže - info Káčata: Jan Fojtík 

Správa webu: Jan Koukal 

sleva do 16,00 hod.             vstupné/os + 80,-/hod.  

pro pískové hřiště : sleva je určena pro pracovní dny, nevztahuje se na soboty a neděle. 

http://www.kacata.cz/

