Opět se můžete těšit na veřejné bruslení na umělém povrchu

Na nádvoří bývalé Jezuitské koleje bude letos opět v provozu umělé kluziště pro veřejnost. Zahájení provozu
je plánováno na pátek 29. listopadu.
Otevírací doba kluziště bude kopírovat provozní dobu kavárny Café 21, tedy pondělí až sobota: od 9:00
hodin do 18:00 hodin, neděle: 9:00 hodin až 16:00 hodin. Přes svátky bude otevřeno, s výjimkou těchto dnů:
24. a 25. prosince 2019 a 1. ledna 2020.
Kluziště má rozměry 20,6 x 10, 6 metru, ve večerních časech bude také osvětleno a záměr je plochu také
ozvučit. Vzhledem ke speciálnímu povrchu plochy doporučujeme kvalitně nabroušené brusle. Ty je možno si
nabrousit v odpoledních hodinách (po - pá 13.00 - 18.00, so 9.00 - 12.00) v prodejně hokejových potřeb na
zimním stadionu nebo případně přímo u personálu zimního stadionu v časech veřejného bruslení, které jsou
uvedeny na webu www.sportoviste-uh.cz.
Vstupné bude stejné jako loni 20,- Kč na osobu pro veřejnost, 400,- Kč na hodinu exkluzivní pronájem
jedním subjektem.
"Novinkou oproti loňsku je, že jsme se rozhodli plochu do 14.00 hodin vyhradit ve všední dny, vyjma
prázdnin, školám a školkám zdarma. Pro letošek jsme také na ploše provedli generální údržbu a tím pádem
by měl být zážitek z jízdy mnohem lepší," přiblížil ředitel Sportovišť města Evžen Slavník.
Vstupné se bude vybírat v kavárně Café 21, kde je možno se také primárně občerstvit a přímo u plochy bude
stan, kde se dá přezout do bruslí. Sociální zařízení najdou návštěvníci v areálu Jezuitské koleje, klíč bude u
obsluhy nebo v kavárně. Dohlížet na provoz bude pracovník Sportovišť města, který by měl v případě
potřeba také poskytnout nezbytnou první pomoc.
Provozovatel umělého kluziště:
Sportoviště města Uherské Hradiště, p.o.
Sídlo: Sportovní hala, Stonky 860, Uherské Hradiště 686 01
ředitel: Mgr. Evžen Slavík tel. 572 540 543, reditel@sportoviste-uh.cz

1

Zveřejněno 4. listopad 2019, aktualizováno 4. listopad 2019, vytištěno 2. duben 2020

2

