Provozní doba plaveckého bazénu
VEŘEJNOST-ZÁŘÍ
1. úterý
2. středa
3. čtvrtek
4. pátek
5. sobota
6. neděle
7. pondělí
8. úterý
9. středa
10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
13. neděle
14. pondělí
15. úterý
16. středa
17. čtvrtek
18. pátek
19. sobota
20. neděle
21. pondělí
22. úterý
23. středa
24. čtvrtek
25. pátek
26. sobota
27. neděle
28. pondělí
29. úterý
30. středa

6.00-20.00
6.00-20.00
6.00-20.00
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
12.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 16.00-17.00 veřejné plavání rodičů s dětmi (2 dráhy),
18.45-20.00 kondiční plavání
6.00-7.30, 12.30-19.00, 19.00-20.00 kondiční plavání
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
12.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 16.00-17.00 veřejné plavání rodičů s dětmi (2 dráhy),
18.45-20.00 kondiční plavání
6.00-7.30, 12.30-19.00, 19.00-20.00 kondiční plavání
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
12.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 16.00-17.00 veřejné plavání rodičů s dětmi (2 dráhy),
18.45-20.00 kondiční plavání
6.00-7.30, 12.30-19.00, 19.00-20.00 kondiční plavání
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
14.00-20.00 Státní svátek (nejsou kurzy)
6.00-7.30, 14.30-16.00,18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 16.00-17.00 veřejné plavání rodičů s dětmi (2 dráhy),
18.45-20.00 kondiční plavání

Vyhrazujeme si právo na změnu provozní doby. Prosím, sledujte www.tespolicka.cz a
www.policka.org. a facebook: Plavecký bazén Polička. Tobogán a vířivku zavíráme 10
min před koncem provozní doby. V době kondičního plavání bude tobogán uzavřen.
Platnost všech permanentek prodlužujeme do konce roku 2020 (tedy o 4 měsíce, kdy byl
bazén uzavřený).
Milí rodiče, je nám líto a omlouváme se, že z provozních důvodů nebudou pokračovat kurzy
plavání kojenců a batolat. Permanentky kurzu Plavání kojenců a batolat bude možné uplatnit
ve středu od 16.00h do 17.00h při veřejném plavání rodičů s dětmi nebo při jakémkoli veřejném
plavání do konce roku 2020.

Rozpis kurzů-ZÁŘÍ
7.9. pondělí
8.9. úterý
9.9. středa
14.9. pondělí
15.9. úterý
16.9. středa
21.9. pondělí
22.9. úterý
23.9. středa
28.9. pondělí
29.9. úterý
30.9. středa

16.00-18.00 kurzy, ORKA (2 dráhy)
16.00-18.00 kurzy
16.00-17.30 ORKA (2 dráhy), 17.30-18.30 aquafitness
16.00-18.00 kurzy, ORKA (2 dráhy)
16.00-18.00 kurzy
16.00-17.30 ORKA (2 dráhy), 17.30-18.30 aquafitness
16.00-18.00 kurzy, ORKA (2 dráhy)
16.00-18.00 kurzy
16.00-17.30 ORKA (2 dráhy), 17.30-18.30 aquafitness
KURZY NEJSOU
16.00-18.00 kurzy
16.00-17.30 ORKA (2 dráhy), 17.30-18.30 aquafitness
Zahájení plaveckého oddílu ORKA od 7. září 2020
Zahájení kurzů plavecké školy od 7. září 2020

Pondělí:
16:00 - 17:00 hod. přípravka ORKA
16:00 - 17:00 hod. delfínek 6 - 9 let,
16:00 - 17:00 děti kapříci od 4 -7 let velký b.
17:00 - 18:00 hod. delfínek 6 - 9 let
17:00 - 18:00 hod. delfínek zdokonalovací kurz 6 - 9 let
17:00 - 18:00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA

vede instruktor/ka
Zdeněk Jandík
Zdena Šemberová
Jolana Kozlová
Jolana Kozlová
Zdena Šemberová
Zdeněk Jandík

Úterý:
16:00 - 16:45 hod. rodiče s dětmi velký bazén – 3 – 4 roky
16:00 - 17:00 hod. kosatky – zdokonalovací od 6-9 let
17:00 - 18:00 hod. kosatky – zdokonalovací od 8-12 let
17:00 - 18:00 hod. kapříci - 4- 7 let

Jana Divoká
Lenka Vejdělková
Lenka Vejdělková
Jana Divoká

16:00 - 17:30 hod. plavecký oddíl Orka
17:30 - 18:30 hod. AQUAFITNESS

Zděněk Jandík
Jana Nyklová

Sředa:
(2 dráhy)

KURZY jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit sebe nebo děti můžete kdykoliv v průběhu roku.
Kapříci 4 – 7 let, Delfínci 6 - 9 let, kosatky 6 - 12 let zdokonalovací kurz st. žáci, Plavecký
oddíl ORKA , Aquafitness.
Přihlášky obdržíte v průběhu měsíce září na plaveckém bazénu, Nádražní 775, Polička.
Kontakt: Andrea Zachová č.m. 737867342, bazen@tespolicka.cz, recepce bazén tel.
461725637,
plbazen@tespolicka.cz
nebo
č.m.
plavecka
škola
731020030,
plaveckaskola@tespolicka.cz.
O prázdninách se kurzy nekonají.
Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé,
přijďte mezi nás, vyberte si z naší nabídky.

Provozní doba sauny-září
Provoz sauny začínáme 16. září 2020.
muži-středa a pátek
16.00-20.00
ženy – čtvrtek
16.00-20.00
ženy – sobota
14.30-16.55
společná – sobota
17.00-20.00
Provozní doba fitcentra na plaveckém bazénu-září
po, st, pá
10.00-12.00 a 14.00-20.00
út, čt
14.00-20.00
so
17.00-19.00
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka.
Koupaliště – září
Poličské koupaliště bude otevřeno do 2.září 2020 od 12.00h. do 19.00h.

Ubytování „Balaton“ u koupaliště
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři
ložnice, celkem osm lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení, společenskou
místnost s krbem. Venkovní ohniště je vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Ceník a foto najdete na webových stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt na ubytování: 461 725 631, plbazen@tespolicka.cz
Provoz zimního stadionu-září
Provoz zimního stadionu bude upřesněn v průběhu září na www.tespolicka.cz a
vývěsní tabuli u vstupu do zimního stadionu..
Sledujte rozpis na stránkách www.tespolicka.cz a na vývěsní tabuli u vstupu do
zimního stadionu. Pronájem plochy je možno rezervovat u správce ZS.
Kontakt: Miloš Grubhoffer 461 725 427, 605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz.

