
     
 
 
 
 
 

 
 

Tisková zpráva 
 

Zahájili jsme provoz 
 
Umělá ledová plocha v areálu zimního stadionu ve Svitavách 
   Dne 24. listopadu ve 14 hodin jsme zahájili novou sezonu 2012/13 umělé ledové plochy. Odstartovali jsme akcí pro 
rodiče s dětmi, která pokračuje z minulé sezony.  Jedná se o snížené vstupné - na dopoledním i odpoledním bruslení 
budou mít děti do patnácti let v doprovodu rodičů vstup zdarma. 
 
Novinky 
   V sezoně 2012/13 zahajuje po přestávce městská hokejová liga. Zápasy budou probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek od 
17:30 a 19:00 hodin. Z důvodu aktuálního počasí jsou možné změny.  Městskou hokejovou ligu pořádá HC Švédi. 
V soutěži bude startovat sedm družstev.  Podrobnosti a informace najdete na stránkách: www.mhlsvitavy.cz. 

Akce 
24. a 25. listopadu  bruslení (dopolední a odpolední), děti do 15 let v doprovodu rodičů zdarma 
  1. a   2. prosince   bruslení (dopolední a odpolední), děti do 15 let v doprovodu rodičů zdarma 
22. prosince            disco na ledě 
29. prosince            disco na ledě – písničky na přání 
  2. února                 prázdninové disco 
4. – 10. února          jarní prázdniny 
17. února                 karneval na ledě (DDM) 
 
Veřejnost 
Pro veřejnost nabízíme 18 hodin bruslení z toho 2 hodiny večerního bruslení během týdne, včetně vyhřívané šatny. 
Mimo pondělí lze využít umělou ledovou plochu denně. V období jarních prázdnin přidáme dopolední hodiny (cca 10 
hod). 

Bruslení pro veřejnost 
pondělí    zavřeno 
úterý        14:00 – 16:00 
středa       15:00 – 18:00 
čtvrtek     14:00 – 16:00 
pátek        14:00 – 17:00 
sobota      14:00 – 16:00 a 18:00 – 20:00 večerní 
neděle      10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 

 
Školy 
Pro školy jsme připravili 15 hodin od úterý do čtvrtka v čase od 8 do 13 hodin bez objednání. Ostatní hodiny si školy 
musí předem dohodnout. 

Děti 
Pro děti máme k zapůjčení  (v ceně vstupného) tzv. chodítka, jejichž počet jsme navýšili. Pro úplné začátečníky bude 
vyhrazena samostatná část umělé ledové plochy. 

Dále nabízíme možnost objednání  umělé ledové plochy pro organizace nebo organizované skupiny. Ceny zůstávají 
stejné jako v sezoně 2011/12. Podrobné informace najdete na stránkách provozovatele: www.sportes.svitavy.cz. 
 
René Hnát, SPORTES s. r. o.  

 


