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Právě probíhají zápisy do dětských 
plaveckých kurzů na druhé pololetí.

PLAVÁNÍ PRO DĚTI S RODIČI
Kurz je určený pro děti od 3 do 6 let 
a jejich rodiče, kteří jim pomáhají 
ve vodě učit se novým plaveckým 
dovednostem. Instruktoři plavání se 
snaží děti plně zadaptovat ve vodním 
prostředí. Vaše malé plaváčky naučí 
sebezáchraně, vznášení ve vodě, 
splývaní, potopení, skokům do vody 
a prvním záběrovým pohybům.
Kurz probíhá:  úterý 17:00 – 17:45

čtvrtek 17:00 – 17:45

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO DĚTI 4–8 LET
Je určen pro děti ve věku 4–8 let, které 
zatím nezvládnou uplavat 25 metrů 
bez plaveckých pomůcek, ale zvládnou 
plavat již bez pomoci rodiče. Po 
absolvování tohoto kurzu bude Vaše 
dítě umět skákat do vody, potápět se, 
plavat na zádech a uplave deset a více 
metrů jednou plaveckou technikou. 
Zdarma vyzvedáváme děti v družině, 
a to na plavecké kurzy, které začínají od 
14:00 hodin a 15:00 hodin. Snažíme se 
tak pomoci rodičům, kteří jsou v tuto 
dobu ještě v práci. 
Kurz probíhá: 
děti 6–8 let úterý 14:00 – 14:50

děti 4–6 let úterý 16:00 – 16:45
 středa 16:00 – 16:45
 čtvrtek 15:00 – 15:45
 pátek 15:00 – 15:45

ZÁKLADNÍ KURZ PRO DĚTI 6–12 LET
Do tohoto kurzu jsou zařazené všechny 
děti, které uplavou 25 a více metrů 
bez jakýchkoliv plaveckých pomůcek. 
V základním kurzu se děti učí plavat již 

třemi plaveckými způsoby (prsa, kraul, 
znak) a startovní skoky (šipky z bloku). 
Opět nabízíme zdarma vyzvednutí 
Vašeho dítěte ze školní družiny, a to 
na kurzy začínající ve 14:00 a v 15:00 
hodin. Snažíme se tak maximálně vyjít 
vstříc zaměstnaným rodičům. 
Základní kurz je rozdělen pro mladší 
děti 6–8 let a starší děti 9–12 let. 
Kurz probíhá:
děti 6–8 let úterý 15:00 – 15:50
 středa 14:00 – 14:50
 čtvrtek 16:00 – 16:50
 pátek 16:00 – 16:50

děti 9–12 let pondělí 15:00 – 15:50
 úterý 16:00 – 16:50
 středa 15:00 – 15:50

ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO DĚTI 
10–15 LET
Je pro plavce ve věku 10–15 let, 
kteří uplavou 200 m souvisle jedním 
plaveckým způsobem, a umí plavat 
kraulem a znakem. V tomto kurzu 
se snažíme o zdokonalování všech 
plaveckých způsobů, a to i motýlka. 
Kurz probíhá: úterý 16:00 – 16:50
 středa 18:00 – 18:55
 pátek 16:00 – 16:55

SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ 12–18 LET
Do sportovního plavání řadíme plavce 
ve věku 12–18 let, kteří umí plavat všemi 
plaveckými technikami (prsa, kraul, 
znak, motýlek). Trenéři přizpůsobují 
trénink tak, aby plavcům zvyšovali jejich 
kondici. Sportovní plavání je fyzicky 
náročnější než zdokonalovací kurzy.
Kurz probíhá: úterý 18:30 – 19:25
 středa 18:00  – 18:55
 čtvrtek 18:30 – 19:25

Dětské plavecké kurzy na 2. pololetí

Jarní kurz
BABY MASÁŽÍ
Ve dvou lekcích Vám ukážeme, 
jak velkou moc a sílu má dotek. 
Díky láskyplnému hlazení 
pozitivně působíme na psychický 
i fyzický vývoj dítěte.  

Lekce probíhají 
15. a 22. 2. 2018 
od 9:00 hodin.

www.sportoviste-susice.cz

Uvnitř čísla:

Probíhají zápisy na dětské 
plavecké kurzy. Základní 
informace, které Vám 
pomohou se rozhodnout.  str. 1  

O školních prázdninách 
do bazénu, upravili jsme 
otevírací dobu. str. 2–3 

Bruslení je zábava i pro 
začátečníky. Rozpis 
veřejného bruslení. str. 2–3

Několi informací, které by Vás 
mohly zajímat k saunování. str. 4 

Zajímá Vás, jaké skupinové 
cvičení máme aktuálně 
v nabídce? Zároveň se můžete 
podívat na otevírací dobu 
posilovny. str. 4–5 

Na co všechno máte nárok 
od své pojišťovny? str. 7

Jarní příměstský tábor, je 
skvělá volba pro aktivní děti 
o prázdninách. str. 8
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Provozní doba bazénu, wellness a bruslení 
Školní pololetní prázdniny připadly na pátek 2. 2. 2018. V některých regionech navazují na den volna hned jarní 
prázdniny. V období od 5. 2. 2018 až do 18. 3. 2018 se po týdnech vystřídají všechny okresy ČR. My se těšíme na 
všechny návštěvníky, kteří budou trávit jarní prázdniny u nás. 

ÚNOR bazén – plavání wellness bruslení

datum den pro veřejnost kondiční seniorů Smíšené / Ženy veřejné s hrazdičkami*

01.02.2018 čtvrtek 14:30–20:00 06:30–08:00 13:00–14:00 16:00–21:30 S  

02.02.2018 pátek 09:30–21:30 13:00–21:30 S 17:00–18:00 10:30–12:00

03.02.2018 sobota 10:00–21:30   13:00–21:30 S 13:45–14:45 10:30–11:30

04.02.2018 neděle 09:00–20:00   13:00–21:30 S 15:30–16:30

05.02.2018 pondělí 14:30–21:30  13:30–14:30 16:00–21:30 S 10:00–11:30

06.02.2018 úterý 13:00–21:30 06:30–08:00  16:00–21:30 Ž 10:00–11:30 
15:30–16:30

07.02.2018 středa 13:00–21:30   16:00–21:30 S 10:00–11:30

08.02.2018 čtvrtek 13:00–20:00 06:30–08:00  16:00–21:30 S 10:00–11:30

09.02.2018 pátek 13:00–21:30   16:00–21:30 S 10:00–11:30

10.02.2018 sobota 09:00–21:30   13:00–21:30 S 15:45–16:45

11.02.2018 neděle 10:00–21:30   13:00–21:30 S

12.02.2018 pondělí 14:30–21:30  13:30–14:30 16:00–21:30 S 10:00–11:30

13.02.2018 úterý 13:00 -21:30 06:30–08:00  16:00–21:30 Ž 10:00–11:30 
15:30–16:30

14.02.2018 středa 13:00–21:30   16:00–21:30 S 10:00–11:30

15.02.2018 čtvrtek 13:00 -20:00 06:30–08:00  16:00–21:30 S 10:00–11:30

16.02.2018 pátek 13:00–21:30   16:00–21:30 S 17:00–18:00 10:00–11:30

17.02.2018 sobota 09:00–21:30   13:00–21:30 S 20:45–21:45 10:30–11:30

18.02.2018 neděle 10:00–21:30   13:00–21:30 S 15:30–16:30

19.02.2018 pondělí 14:30–21:30  13:30–14:30 16:00–21:30 S

20.02.2018 úterý 13:00 -21:30 06:30–08:00  16:00–21:30 Ž 15:30–16:30

21.02.2018 středa 13:00–21:30   16:00–21:30 S

22.02.2018 čtvrtek 13:00 -20:00 06:30–08:00  16:00–21:30 S

23.02.2018 pátek 13:00–20:00   16:00–21:30 S 17:00–18:00

24.02.2018 sobota 09:00–20:00   13:00–21:30 S 20:45–21:45 15:30–16:30

25.02.2018 neděle 10:00–21:30   13:00–21:30 S 17:30–18:30

26.02.2018 pondělí 14:30–21:30  13:30–14:30 16:00–21:30 S

27.02.2018 úterý 13:00–21:30 06:30–08:00  16:00–21:30 Ž 15:30–16:30

28.02.2018 středa 13:00–21:30   16:00–21:30 S
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BŘEZEN bazén – plavání wellness bruslení

datum den pro veřejnost kondiční seniorů Smíšené / Ženy veřejné s hrazdičkami*

01.03.2018 čtvrtek 13:00–20:00  06:30–08:00  16:00–21:30 S  

02.03.2018 pátek 13:00–21:30   16:00–21:30 S 17:00–18:00

03.03.2018 sobota 09:00–21:30   13:00–21:30 S 10:30–11:30

04.03.2018 neděle 10:00–21:30   13:00–21:30 S

05.03.2018 pondělí 14:30–21:30  13:30–14:30 16:00–21:30 S

06.03.2018 úterý 14:30–21:30 06:30–08:00  16:00–21:30 Ž 15:30–16:30

07.03.2018 středa 13:00–21:30   16:00–21:30 S

08.03.2018 čtvrtek 13:00–21:30 06:30–08:00  16:00–21:30 S

09.03.2018 pátek 13:00–21:30   16:00–21:30 S 17:00–18:00

10.03.2018 sobota 09:00–21:30   13:00–21:30 S 10:30–11:30

11.03.2018 neděle 09:00–21:30   13:00–21:30 S

12.03.2018 pondělí 14:30–21:30  13:30–14:30 16:00–21:30 S

13.03.2018 úterý 14:30–21:30 06:30–08:00  16:00–21:30 Ž 15:30–16:30

14.03.2018 středa 13:00–21:30   16:00–21:30 S

15.03.2018 čtvrtek 13:00–21:30 06:30–08:00  16:00–21:30 S

16.03.2018 pátek 13:00–21:30   16:00–21:30 S 17:00–18:00

17.03.2018 sobota 09:00–21:30   13:00–21:30 S 10:30–11:30

18.03.2018 neděle 09:00–21:30   13:00–21:30 S

19.03.2018 pondělí 14:30–21:30  13:30–14:30 16:00–21:30 S

20.03.2018 úterý 14:30–21:30 06:30–08:00  16:00–21:30 Ž 15:30–16:30

21.03.2018 středa 14:30–21:30   16:00–21:30 S

22.03.2018 čtvrtek 14:30–21:30 06:30–08:00 13:00–14:30 16:00–21:30 S

23.03.2018 pátek 14:30–21:30   16:00–21:30 S 17:00–18:00

24.03.2018 sobota 09:00–21:30   13:00–21:30 S

25.03.2018 neděle 09:00–21:30   13:00–21:30 S 15:00–16:30 KARNEVAL

26.03.2018 pondělí 14:30–21:30  13:30–14:30 16:00–21:30 S

27.03.2018 úterý 14:30–21:30 06:30–08:00  16:00–21:30 Ž

28.03.2018 středa 14:30–21:30   16:00–21:30 S

29.03.2018 čtvrtek 14:30–21:30 06:30–08:00 13:00–14:30 16:00–21:30 S

30.03.2018 pátek 09:00–21:30   13:00–21:30 S

31.03.2018 sobota 09:00–21:30   13:00–21:30 S

Změna návštěvní doby vyhrazena. Aktuální provozní doba na www.sportoviste-susice.cz

* Pokud je veřejné bruslení s hrazdičkami, předpokládáme, že se na ledu pohybuje větší množství malých dětí. 
Neznamená to, že nemůžete přijít, pokud už při bruslení hrazdičky dávno nepotřebujete, ale je třeba brát ohled na 
nejmenší. Na veřejném bruslení bez hrazdiček mohou samozřejmě přijít i nejmenší bruslaři. Bohužel v této době není 
možné hrazdičky zapůjčit.

www.sportoviste-susice.cz3
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A co je nového ve fitness?
Provozní doba posilovny

den dopoledne odpoledne

Pondělí 09:00–12:00 15:00–21:00

Úterý 8:00–12:00 15:00–21:00

Středa 9:00–12:00 15:00–21:00

Čtvrtek 8:00–12:00 15:00–21:00

Pátek 9:00–12:00 15:00–20:00

Sobota ZAVŘENO 16:00–21:00

Neděle ZAVŘENO 16:00–21:00

Sauna v Sušici
Třeba zrovna sedíte u okna a hřejete se 
teplým nápojem. Pro Vaši oblíbenou 
sklenku svařáku, nebo hrnek kávy či 
čaje máme alternativu. Zkuste se přijít 
prohřát, odpočinout si a udělat něco 
pro své zdraví. Zkuste saunování.

Tím ale nemáme na mysli bleskovou 
návštěvu sauny a zpět domů nebo do 
hotelu. Udělejte si čas. Navštivte náš 
saunový svět, poznejte krásu saunových 
ceremoniálů, relaxujte v příjemném 
prostředí a před odchodem můžete 
na saunovém baru ochutnat bylinkové 
čaje, kávu, víno, nebo například 
vychlazené pivo. Hlavní je nespěchat 
a odpočinout si. 

Co udělá sauna s Vaším zdravím?

•  Saunování vyplavuje endorfin. Tento 
hormon podporuje dobrou náladu 
a navíc tzv. hormony „štěstí“ vedou 
k ústupu některých bolestí, například 
kloubů a svalstva.

•  Vyzdvihuje se také preventivní účinek. 
Saunování pomáhá k zvýšené tvorbě 
obranných látek (imunoglobin A) 
a zlepšuje imunitu proti běžnému 
„nachlazení“.

•  Napomáhá činnosti srdce.
•  Při saunování dochází k rozšíření 

kožních pórů a cév. Tělo se začne silně 
okysličovat. Zlepší se tak dýchání celé 
kůže. Pokožka je vláčnější a svěží.

Před saunováním byste měli důsledně 
zvážit svůj zdravotní stav, obecně se 
do sauny nedoporučuje chodit, pokud 
máte problémy s vysokým krevním 
tlakem, krevním oběhem a srdcem, 
epilepsií, otevřenými zraněními 
a  záněty. Vhodná není návštěva sauny 
ani pro ty, kteří mají nemocná játra 
nebo ledviny.

Do sauny byste určitě neměli chodit, 
pokud máte gynekologické potíže.
Sauna se nedoporučuje také v prvním 
trimestru těhotenství.

Pokud máte virózu, silnou rýmu nebo 
chřipku, pak se sauně vyhněte. Váš 
zdravotní stav by se mohl zhoršit. 
Horko totiž urychluje projevy nemoci. 
Po viróze je podle lékařů lepší počkat 
s návštěvou sauny až dva týdny.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti, 
vždy předem pobyt konzultujte se 
svým lékařem.

Aktuální provozní doba  
a více informací je na našich 
webových stránkách  
www.sportoviste-susice.cz
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Nově připravovaná cvičení

JÓGA
Na hodinách jógy se nejen skvěle protáhnete, ale také 
zažijete opravdový relax. Jóga je o dýchání, uvolnění 
a energii. Právě jóga je ideální způsob, jak protáhnout 
a posílit zádové svaly, a tím si pomoci od bolestí zad, 
které trápí velkou část populace. Zároveň se budete cítit 
uvolnění a zbavení napětí. Pokud se budete józe věnovat 
dlouhodobě, zpevníte si nejen vnější, ale i vnitřní svaly. Vaše 
tělo bude pružnější a Vy se budete cítit méně rozlámaní. 

DANCE FITNESS
Tancujete rádi? Pak právě pro Vás bude to pravé ořechové 
DANCE FITNESS. Při skvělé hudbě si zatančíte, protáhnete 
svaly a hlavně se zrelaxujete.

Aktuálně pro Vás máme v nabídce tyto cvičení

den skupinové cvičení čas instruktor místo
pondělí H.I.I.T 17:15–18:00 Renča Budilová Zrcadlový sál

Tabata 18:15–19:00 Katka Macháčková 

Kruhový trénink 19:15–20:15 Petr Synek 
TRX 17:30–18:30 Petr Synek Malý sál

Spinning – Eva 18:45–19:45 Eva Haselbergerová
úterý H.I.I.T – Posilovna 06:00–07:00 Renča Budilová Posilovna

H.I.I.T – Posilovna 07:00–08:00 Renča Budilová
JÓGA zdravá záda 17:00–18:00 Petra Gotzyová Zrcadlový sál
Kruhový trénink 19:30–20:30 Hana Habartová 
Spinning – Bodyform 17:00–18:00 Lenka Švarcová Malý sál
Spinning – Hanka 18:15–19:15 Hanka Habartová 
Zumba Fitness 18:15–19:15 Veronika Šašková Zrcadlový sál

středa Piloxing 18:15–19:15 Katka Macháčková Zrcadlový sál
Pilates 19:30–20:30 Marek Budil 
TRX – H.I.I.T. 17:30–18:30 Renča Budilová Malý sál
Spinning 18:45–19:45 Lenka Blažková 

čtvrtek Bodystyling 17:00–18:00 Veronika Šašková Zrcadlový sál 
H.I.I.T 18:15–19:00 Renča Budilová 
Powerjóga 19:30–20:30 Lenka Blažková 
TRX 17:00–18:00 Renča Budilová Malý sál
Spinning – Lenka 18:15–19:15 Lenka Blažková 
Spinning – Zdeněk 19:30–20:30 Zdeněk Haselberger

pátek Dance Fitness 16:30–17:15 Katka Macháčková Zrcadlový sál 
Tabata (NA KREV) 17:30–18:00 Katka Macháčková 
Kruhový trénink - ženy 18:15–19:15 Petr Synek 
TRX 17:00–18:00 Petr Synek Malý sál
Spinning – Hanka 18:15–19:15 Hanka Habartová 
Spinning – Orel 19:30–20:30 Vladimír Ondráček

sobota Kruhový trénink 18:15–19:15 Hanka Habartová Zrcadlový sál
neděle Zadečkový nebo Břišní speciál 17:00–18:00 Hanka Habartová Zrcadlový sál

Kruhový trénink 18:15–19:15 Hanka Habartová 
Spinning – Zdeněk 18:15–19:15 Zdeněk Haselberger Malý sál

Změna návštěvní doby vyhrazena. Aktuální provozní doba na www.sportoviste-susice.cz/fitness/skupinova-cviceni/

www.sportoviste-susice.cz

Aktuální provozní doba  
a více informací je našich 
webových stránkách  
www.sportoviste-susice.cz
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BRUSLENÍBRUSLENÍ

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ
ukončení zimní 

sezóny

Užijte si 
zábavu na ledu 
s celou rodinou.

Zveme vás na tradiční

KARNEVAL NA LEDĚ
25. 3. 2018 od 15:00 do 16:30 hod.
Čeká Vás hodina a půl plná zábavy, soutěží a radosti z pohybu.

6
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Základní přehled toho, na co máte nárok od své 
zdravotní pojišťovny
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
(VZP)

Děti do 18 let – Příspěvek na prevenci 
kardiovaskulárního onemocnění až 
500 Kč: 
•  Na pravidelné pohybové aktivity 

organizované mimo školu 
v kroužcích, sportovních klubech 
a podobně. Mezi takové aktivity patří 
např. aerobic, atletika, badminton, 
cyklistika, florbal, fotbal, volejbal, 
basketbal, kalanetika, jóga, plavání, 
gymnastika aj. Příspěvek není určen 
na jednorázové sportovní aktivity.

•  Na pravidelné pohybové aktivity 
organizované školou.

Příspěvek je možné získat při 
předložení dokladu o zaplacení dané 
aktivity (nesmí být starší než 3 měsíce) 
na kterékoli pobočce VZP. Příspěvek je 
možné čerpat do 30. 11. 2018 nebo 
do ukončení programu z důvodu 
vyčerpání finanční dotace.

Dospělí – Příspěvek na prevenci 
kardiovaskulárního onemocnění až 
500 Kč: 
•  Na pravidelnou pohybovou aktivitu 

(předplatné a permanentky), 
jako jsou sporty vytrvalostního 
charakteru, rozvíjející sílu, 
koordinaci, flexibilitu apod. Mezi 
takové aktivity patří např. aerobic, 
plavání, spinning, pilates, kruhový 
trénink, jóga. Příspěvek není určen 
na jednorázové sportovní aktivity. 
Pro pojištěnce ve věku od 18 let 
do 65 let (64 let +364 dní) platí 
podmínka, že minimální hodnota 
dokladu nebo součtu několika 
dokladů (permanentek) je 1 500 
Kč. Uhrazena bude max. 1/3 
pojištěncem vynaložených nákladů 
(do max. výše 500 Kč). Pro klienty od 
65 let podmínka stanovené hodnoty 
permanentky/permanentek neplatí.

Příspěvek je možné získat při 
předložení dokladu o zaplacení dané 
aktivity (ne starší než 3 měsíce) na 
kterékoli pobočce VZP. Příspěvek je 
možné čerpat do 30. 11. 2018 nebo 
do ukončení programu z důvodu 
vyčerpání finanční dotace.

Více informací:  
https://www.klubpevnehozdravi.cz/
financni-prispevky

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Plavání až 400 Kč
• Permanentní vstupenky
• Plavecké kurzy
•  Kurzy plavání rodičů s dětmi 

(příspěvek je v tomto případě určen 
pouze pro dítě)

Cvičení a regenerace až 500 Kč
•  Pohybové a regenerační aktivity 

(vč. cvičení rodičů s dětmi, kde je 
příspěvek určen pouze pro dítě), jako 
jsou: organizovaná základní tělesná 
výchova, jóga, fitness, aerobic, 
spinning, zumba, bodybuilding, 
bodyforming, rehabilitační cvičení, 
pilates, kalanetika, sauna, tanec, 
core trénink, tabata cvičení a na 
aktivity obdobného kondičního 
a preventivního charakteru.

Příspěvek je možné získat s vyplněnou 
žádostí a originálním dokladem 
o úhradě s datem a cenou. 

Více informací:  
https://www.vozp.cz/programpohyb

Zdravotní pojišťovna ministerstva 
vnitra ČR

Dospělí až 500 Kč
• Organizovaný plavecký kurz
•  Sportovní pohybové aktivity – 

např. aerobic, fitness, sportovní 
soustředění, mimo plavání – 
předplacená aktivita pojištěncem 
(permanentka) minimálně ve výši 
800 Kč

Děti do 18 let až 500 Kč
• Organizované plavání 
•  Sportovní pohybové aktivity – 

např. aerobic, fitness, sportovní 
soustředění, mimo plavání (na 
platebním dokladu, musí být 
uvedeno, o jaký sport se jedná)

Více informací:
http://www.zpmvcr.cz/pojistenci/
vyhody-pro-pojistence/
fond-prevence-2018

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Balíček pro žáky a studenty – 6–20 let 
až 300 Kč
•  Příspěvek na sportovní a pohybové 

aktivity
Příspěvek můžete čerpat od 
1.  2. 2018 průběžně během celého 
roku, nejpozději však do 14.  12. 2018. 
Vyplňte žádost o příspěvek na 
zdravotní programy pro rok 2018, 
přiložte originální doklad o zaplacení 
a zašlete buď poštou na jednu z našich 
poboček, nebo odevzdejte osobně na 
našich pobočkách nebo kontaktních 
místech.

Více informací:
https://www.zpskoda.cz/ 
pro-pojistence/
zdravotni-programy-2018

Revírní bratrská pokladna, zdravotní 
pojišťovna

Pro uživatele MojeRBP až 500 Kč
•  Nákup permanentky na pohybové 

aktivity – příspěvek ve výši 50 % 
z ceny permanentky, jako jsou: 
permanentky na plavání a fitness, 
tj. spinning, posilovna, aktivní 
posilovací stroje, jóga, aerobik

Permanentky (nebo doklad o úhradě) 
musí být na jméno pojištěnce.

Více informací:
http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/
balicky-prevence
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JARNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR

zábava o jarních 
prázdninách

Sportovně
zaměřený
příměstský tábor 
12.–16. 3. 2018

1950,- Kč
Zápisy již nyní 
na recepci bazénu.

• v dopoledních hodinách plavecká výuka
• odpoledne sportovní hry v tělocvičně
•  ve středu celodenní výlet 

do AQUAPARKU PRAHA ČESTLICE
• oběd zajištěn na každý den

Rezervace
na cvičení
https://sportoviste-susice.isportsystem.cz/

Pravidelný dvouměsíčník organizace
Sportoviště města Sušice, 
p.o., Volšovská 444, 342 01 Sušice.

Tento propagační materiál 
je poskytován zájemcům zdarma.

Foto + text – Sportoviště města Sušice
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