Sportovní hala
Sportovní hala bezprostředně sousedí se zimním stadionem a je umístěna taktéž ve sportovním komplexu.
Sportovní hala je multifunkční a může sloužit pro celou řadu sportů, jako třeba florbal, malá kopaná, házená,
tenis, nohejbal, volejbal nebo třeba gymnastika. Rozměr hrací plochy je 20 x 40 m a okolo jsou minimálně 3 m
výběhy do každé strany. V roce 2017 dostala podlaha sportovní haly kompletně nový povrch z elastického
polyuretanu.
Tribuna sportovní haly pojme 300 diváků a v jejích útrobách je posilovna.
Zázemí pro sportovce je umístěno v přilehlé budově postavené v roce 2008, kde se nachází 6 šaten se
samostatnými sociály, fitness sál 10 x 10 m, spinning centrum a toalety pro diváky.
Sportovní hala je nadstandardní co do velikosti a kvality se týká. Sportovní hala mimo jiné nabízí bezbariérový
přístup.
Ceník

SPORTOVNÍ HALA
Využití sportovní haly měsíce květen-září

450 Kč/h

cena zahrnuje: využití plochy, tréninkové osvětlení, 1 šatna, využití tribuny

Využití sportovní haly měsíce říjen-duben

620 Kč/h

cena zahrnuje: využití plochy, tréninkové osvětlení, 1 šatna, využití tribuny

Každá další šatna navíc
Časomíra (jen pro zaškolenou obsluhu)
Osvětlení zápasové 100%

160 Kč/šatna
400 Kč
250 Kč/h

Fitness sál
Fitness sál je umístěn v budově se zázemím pro sportovní halu. Jedná se o místnost 10 x 10 m s výškou
podhledu 4 m, která je využívána pro různé druhy cvičení (aerobic, zumba, jóga, pilátes atd.). Sál je větrán a
klimatizován.
Ceník

Fitness sál - sportovní hala
Využití sálu

220 Kč/h

cena zahrnuje: využití sálu, 1 šatna, svícení

Spinning centrum
Spinning centrum je vybudováno ve vstupní budově do sportovní haly. Je zde umístěno 10 cyklotrenažerů.
Probíhají zde pravidelné denní lekce, nebo lze objednat soukromé lekce mimo pravidelnou provozní dobu.
Spinning centrum provozuje:
Ing. Jitka Dupalová
+420739047086
jitka@dupal.eu

www.jitkadupalova.cz/spinning/

Posilovna
V útrobách tribuny sportovní haly se nachází posilovna. Posilovna je vybavena řadou posilovacích strojů.
Posilovnu provozuje:
Klub Kulturistiky Milevsko z.s.
J.A.Komenského 1034
p. Břicháček – 605 708 361

Sauna
Sauna až pro 20 osob je umístěna vedle bufetu v zázemí letního stadionu. Sauna má vlastní šatnu a sociální
zařízení, dále pak rozměrný ochlazovací bazének a odpočívárnu. Sauna má pravidelný provoz od října do dubna
ve stanovených dnech a časech, ale lze se objednat individuálně pro skupinku max. 20 osob mimo tyto
vyhrazené provozní dny a časy.
Ceník

Sauna
pravidelná provozní doba říjen-květen
Vstup dospělí
Vstup děti, mládež do 21 let, senioři nad 65 let
Pernamentka dospělí (11 vstupů)
Pernamentka děti, mládež do 21 let, senioři nad 65 let (11 vstupů)
Ostatní
Skupinová sauna 10-20 osob (mimo vypsanou provozní dobu)
Skupina 10-20 dětí s doprovodem (mimo vypsanou provozní dobu)
Ručník
Prostěradlo

muži: středa 16-21 h, pátek 15-21 h,
ženy: čtvrtek 15-21 h

90 Kč
65 Kč
900 Kč
650 Kč
1 500 Kč
600 Kč
25 Kč/ks
25 Kč/ks

