
Provoz hřišť a sportovišť o prázdninách 2019 

O letních prázdninách v měsících červenci a srpnu mohou rodiče s dětmi a široká veřejnost navštěvovat 

několik hřišť, sportovišť a otevřených dětských a školních hřišť. Některá jsou volně přístupná, jiná mají 

vymezeny určené dny a hodiny. Přesná provozní doba je napsána na provozním řádu každého hřiště.  

Oranžové hřiště (Duhová energie), Alešova ul.   

Volně přístupné hřiště z části s asfaltovým a z části s umělým povrchem,  

správce p. Reichl tel. 737 766 255.  

 

 

Atletický stadion, Skálova ul.  

Volně přístupný stadion. 

Pro organizované skupiny informace v kanceláři MST tel. 702 156 662 

Součástí sportoviště je i je volně přístupné workoutové hřiště. 

 

 

Víceúčelové hřiště s umělou trávou a hřiště na beach volejbal  

Maškova zahrada 

Hřiště pro malou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal, streetball a hřiště na beach 

volejbal jsou přístupná veřejnosti a návštěvníkům koupaliště. 

Při případném pronájmu bude hřiště na čas pronájmu uzavřené. 

Informace o pronájmu na pokladně koupaliště. 

 

 

Hřiště za sokolovnou, Turnov - Mašov 

Pondělí až neděle 9:00 – 17:00 hod. 

správce hřiště p. Baraňuk, tel. 732 701 707 

Děti a mládež – vstup zdarma.  

 

 

Hřiště TJ Turnov, Daliměřice - Bezručova ul. 
Volně přístupné hřiště s umělým povrchem s možností pronájmu pro 
organizované skupiny. Při případném pronájmu bude hřiště na čas pronájmu 
uzavřené. 
Objednávky - tel. 739 589 524, 604 109 976 (dlouhodobé rezervace: 481 321 435) 

Hřiště s mantinely a ochrannými sítěmi má rozměry hrací plochy 40x20m  
Děti a mládež – volný vstup dle provozních informací na hřišti. 
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Základní škola 28. října 18, Turnov 

červenec:  pondělí až pátek  12:00 - 20:00 hod.                                                   

srpen:  pondělí až sobota 9:00 - 18:00 hod. 

správce hřiště - tel. 731 712 068 (po -pá 8-12 hod. lze volat na tel. 481 311 640) 

Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma.  
Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatněno dle platného ceníku (bližší informace poskytne správce). 
Na základě telefonické dohody je možno provozní dobu užívání hřiště prodloužit.  
 

Základní škola Žižkova 518, Turnov 

červenec: pondělí až sobota 9:00 - 17:00 hod.  

srpen:  pondělí až pátek 12:00 - 20:00 hod.  

správce hřiště - tel. 739 988 748   
 
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma.  
Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatněno dle platného ceníku (bližší informace poskytne správce). 
Na základě telefonické dohody je možno provozní dobu užívání hřiště prodloužit.  

 

Gymnázium Turnov, ul. Jana Palacha, Turnov 

přístup o předchozí telefonické dohodě                                                   

správce hřiště - tel. 778 538 618 

 

 

Venkovní posilovna v Rývových sadech  

Volně přístupné venkovní fitness hřiště pro mládež, dospělé a seniory s cvičebními 

prvky 

 

 

 

 

 

Hřiště pod Základní školou Skálova (Alešova ul.), Prouskova ul.   

V letošním roce není možné toto hřiště po dobu rekultivace využívat, je zakládán 

nový trávník se závlahou pro lepší sportování pro nadcházející sezónu. 

 

 

 


