
Všechna sportoviště  
(krytý bazén, sportovní hala, zimní stadion a hala u ZS) 

otevíráme v pondělí 7.12.2020 od 6:00. 
 

Tento rozpis včetně otevírací doby je platný do vánočních prázdnin.  
Poté budou rozpisy aktualizovány.  
Aktuální informace najdete na našich webových stránkách sportkralupy.cz. 
 
Krytý bazén 
Bazénová část bude v provozu v souvislosti s aktuálním omezením otevřena. (1 osoba 
na 15 m2) 
Wellness zóna bude až do odvolání uzavřena.  
Ve dnech úterý, středa a čtvrtek bude probíhat ranní plavání, které bude prodlouženo 
od 6:15 do 9:00. 
 
Otevírací doba pro veřejnost (velký a malý bazén): 
Pondělí: 10:00 - 13:00;   17:00 - 20:00 
Úterý:     10:00 - 13:00;   14:00 - 17:00;    19:30 - 21:30 
Středa:  10:00 - 13:00;    18:30 - 21:30 
Čtvrtek: 10:00 - 13:00;    14:00 - 17:00;   19:30 - 21:30 
Pátek:    14:00 - 21:00 
Sobota: 10:00 - 20:00 
Neděle: 10:00 - 19:30 
 
Vstupné dle aktuálního ceníku. 
 
Zimní stadion 
Na základě vládních opatření je návštěvnost veřejného bruslení omezena na 10 osob. 
Z tohoto důvodu je nutná předchozí rezervace na recepci zimního stadionu na 
telefonním čísle 734 375 591.  
Bez rezervace a jejího schválení nebude vstup na veřejné bruslení umožněn.  
Zrušení rezervace veřejného bruslení v době nejpozději do dvou hodin do začátku 
veřejného bruslení téhož dne bude bez poplatku. V případě, že rezervace nebude 
zrušena a návštěvník nepřijde, při další návštěvě zaplatí vstupné i za den, kdy 
nepřišel.  
 
V případě nutnosti zapůjčení si bruslí či přilby bude v provozu i půjčovna bruslí.  
Zakoupení vstupenek bude k dispozici ve vestibulu zimního stadionu na recepci.  
 
Veřejné bruslení bude probíhat pouze o všední dny, a to následovně: 
Pondělí: 9:30 - 10:45;   11:15 - 12:30 
Úterý:     9:45 - 11:00;   11:30 - 12:45 
Středa:   8:45 - 10:00;   10:30 - 11:45 
Čtvrtek:  9:30 - 10:45;   11:15 - 12:30 
Pátek:     9:30 - 10:45;   11:15 - 12:30 
 
Vstupné jednotné: 50,- Kč (+ 50,- Kč půjčení bruslí a 500,- Kč záloha/1pár bruslí) 
 
Víceúčelová hala u ZS 
V provozu v souvislosti s aktuálním omezením, tzn. 1 osoba na 15 m2, na 
samostatných sportovních plochách. 
Nutná telefonická rezervace na recepci zimního stadionu na telefonním čísle 734 375 
591. 

http://sportkralupy.cz/

