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Brněnská venkov-
ní koupaliště prá-
vě v těchto dnech
zahajují sezonu.
Taměstská připravi-
la hned několik
novinek a dopro-
vodných aktivit.

Ať už si chtějí milovníci léta
zaplavat, jen se osvěžit, nebo
„chytat bronz“, v Brně
k tomu budou mít dostatek
příležitostí. „V posledních le-
tech se díky horkému počasí
stávají venkovní bazény
a koupaliště logicky čím dál
oblíbenějšími. Tím se však ne-
chceme nechat uspokojit
a neustále se snažíme nabíd-
ku našich služeb vylepšovat,“
říká Martin Mikš, generální
ředitel společnosti Sta-
rez-Sport, která o městské
sportovní areály pečuje.
Velkolepá úvodní party

spojená nejen s běháním za-
hájila minulou sobotu sezo-
nu na letním koupališti Rivié-
ra, které je po nedávné rekon-
strukci ve špičkové kondici.
Pro návštěvníky jsou připra-
veny nové aktivity i opatření,
jež jim usnadní vstup a pobyt
v areálu. Děti i senioři se mo-
hou těšit na bezplatné animač-
ní programy, které každý tý-
den nabídnou jiný program
spojený s pohybem, tvořením
i osvětou. Pro rychlejší odbave-
ní na Riviéře přibyly nové po-
kladny a možnost zakoupit
jednorázovou vstupenku na
internetovém portálu
www.brnoID.cz.
Promajitele čipových hodi-

nek budou k dispozici nové
skříňky pro uschování věcí,
které se uzamykají právě ho-
dinkami. Těmi se také bude
moci zaplatit útrata v bufetu.
Mezi hlavní akce na Rivié-

ře patří příměstský tábor, kte-
rý se bude konat v několika
turnusech. Děti od 6 do 12 let
se budou moci vyřádit ve
vodě, v Jungle Parku, ve vě-
deckém centru Vida i na dal-
ších místech. Sportovní park
od 27. července do 4. srpna
nabídne možnost vyzkoušet
si širokou škálu netradičních
sportů jako plážový fotbal,
plážovou házenou, lukostřel-
bu, kolovou nebo disk golf.
Letní sezonu pak o víken-

du na přelomu srpna a září
ukončí rozlučka s prázdnina-
mi spojená s bohatým dopro-

vodným programem. Loni si
Riviéru užilo přes 168 tisíc ná-
vštěvníků, letos jich díky dří-
vějšímu datu otevření lze
čekat ještě víc.
Tuto sobotu otevře své brá-

ny také letní koupaliště v Zá-
brdovicích, které kromě
dvou padesátimetrových ba-
zénů nabízí atrakce v podobě
vlnobití a tobogánu. Odpočí-
vat je zde možné na trávě
nebo na terasách nad bazény.

V případě dobrého počasí se
bude od července každou stře-
du a pátek ráno konat kondič-
ní plavání s kvalifikovaným in-
struktorem. Potrvá od 7.00 do
8.45 hodin a neplatí se za něj
žádný zvláštní příplatek.

Letos se rovněž chystá re-
konstrukce brodítek a vlnobi-
tí spolu se vznikem nového

systémuna zavlažování trávní-
ků, to vše však zřejmě až po
ukončení sezony. „Vzhledem
k dopravním komplikacím
a uzavírkámbychomchtěli do-
sáhnout návštěvnosti alespoň
30 tisíc návštěvníků,“ doufá
vedoucí Koupaliště Zábrdovi-
ce Jan Solčány.

Kromě dvou velkých koupa-
lišť město od poloviny května
otevřelo také střešní prostor
s bazénem v Aquaparku Ko-
houtovice. V těchto dnech za-
hajují sezonu i další brněnská
koupaliště – například koupa-
liště Dobrák, venkovní bazé-
ny v areálu na Kraví hoře nebo
Koupaliště Královopolská.

V Zábrdovicích ve dvou padesátimetrových bazénech probíhá i kondiční plavání s kvalifikovaným instruktorem. STAREZ–SPORT
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Pro návštěvníky

Kde sledovat aktuální
informace o provozu?

● Koupaliště Riviéra: rivec.cz

● Koupaliště Zábrdovice:
koupaliste-zabrdovice.cz

● Koupaliště Dobrák:
koupalistebrno.cz

● Sportovní a rekreační areál
Kraví hora:
kravihora-brno.cz

● Koupaliště Královopolská:
koupalistekrpole.cz

Letní koupání. Animační
programy i nové sporty


