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KOUPALIŠTĚ
Plovárny v Brně lákají na
novinky: stánky či trampolínu

Sever: koupání podražilo
Blanensko, Vyškovsko –
Koupaliště na Blanensku a
Vyškovsku už vesměs zahájila novou sezonu. Koupání leckde podražilo.
Za vstupné si připlatí
návštěvníci vyškovského
akvaparku. „Celodenní se
zvýší o dvacetikorunu na
sto korun. Dopolední zůstává na šedesáti korunách,“ uvedla pokladní
Ludmila Bárková.
Ve Vyškově se po sezoně
pustí do rekonstrukce asi
za třicet milionů korun.
Venkovní bazén bude mít
novou nerezovou vanu.
Radnice počítá i s úpravou
rekreační části areálu.
Vstupné letos zvýší i v
nedaleké Lulči na koupališti U Libuše. Zhruba o

deset korun pro všechny
věkové kategorie. „Vstup
pro dospělého bude za šedesát korun. Za permanentku pak zájemci zaplatí osm set korun. To je
o dvě stě víc než loni,“ informovala místostarostka
obce Alexandra Strnadová.
Červen je první měsíc
nové sezony i v akvaparku
v Boskovicích na Blanensku. Tam dospělí za vstup
zaplatí devadesát korun.
„Žádné zásadní opravy
jsme před letošní sezonou
plánovat nemuseli. V případě špatného počasí bude otevřený nedaleký
krytý bazén,“ informoval
vedoucí boskovického
akvaparku Bohumil Feruga. (sum, jch)

Zahájeno. V červnu je to
možné říct i o většině brněnských koupališť. Řada
z nich na letošní sezónu
připravila pro své návštěvníky novinky.
ONDŘEJ KALOUD

Koupaliště Sloup
Provozní doba:

10.00 h – 19.00 h

Klidné prostředí, možnost využití dětského hřiště,
kurtu na beach volejbal a tenisových kurtů.
Občerstvení zajišťuje restaurace
v areálu.
dbi_1063407-01

Vstupné:
Dospělí
40 Kč Vstup od 17.00 hod.:
Děti do 18 let 20 Kč dospělí
20 Kč
Děti do 2 let zdarma děti a studenti 10 Kč

Suchovský rybník
Provozní doba informačního centra:
červen, září:
sobota a neděle 9:00 – 15:00
červenec, srpen: denně 7:00 – 22:00
ostatní měsíce:
dle telefonické domluvy na čísle 603 294 588

dbi_1062972-01

nabízí koupání ve volné přírodě,
kempování, sportovní vyžití,
procházky do okolí a cykloturistiku

KOUPALIŠTĚ VELKÉ OPATOVICE

Na Zkratce
(v sousedství
tenisových kurtů)
679 63 Velké Opatovice
Otevírací doba:
červen–září
10.00–19.00 hod.
(dle klimatických
podmínek)

Více informací na www.velkeopatovice.cz nebo tel.: 725 823 517

dbi_1063489-01

VSTUPNÉ:
základní celodenní
60 Kč
základní odpolední (14.00–19.00 hod.)
40 Kč
snížené (děti 6–15 let, studenti do 26 let
po předložení platného dokladu o studiu, invalidé
ZTP a ZTP/P a senioři po dosažení věku 65 let)
celodenní
40 Kč
odpolední (14.00–19.00 hod.)
30 Kč
rodinné
dvě dospělé osoby a dvě děti celodenní
160 Kč
odpolední (14.00–19.00 hod.)
110 Kč

Brno – Na dece se zmrzlinou
v ruce a sluncem v zádech.
Lidé v Brně už zase mohou
trávit volné chvíle venku u
vody. Červen je měsíc, kdy už
osvěžení nabízí většina koupališť ve městě.
Na plovárně v Zábrdovicích v letošní sezóně přibyla
trampolína a stánek s točenou zmrzlinou. „Novinkou je
i možnost koupit celodenní a
odpolední vstupenky online
na portálu Brno ID,“ popsala
mluvčí brněnské městské
společnosti Starez-sport,
která sportoviště spravuje,
Michaela Radimská.
Od začátku června je otevřené koupaliště Dobrák v
Králově Poli. Oblíbené rekreační místo prošlo v minulých letech rekonstrukcí
zázemí i bazénů.
Zájemci o osvěžení plní od
začátku měsíce břehy i vodu
biotopu v Brně-jihu. „Letos
jsme zdražili asi o deset procent kvůli inflaci a vývoji
ekonomiky,“ informoval o

RIVIÉRA V BRNĚ. Koupaliště Riviéra na brněnské řece Svratce
zahájilo sezónu už v květnu. Foto: Deník/Attila Racek

změnách zástupce ředitele
David Penč.
Letošní sezonu venkovního koupání si chystá užít
Tomáš Sůsa. „Na Kraví horu
chodím plavat i přes zimu.
Ale už se těším, až půjdu i do
venkovního bazénu. Mají
tam levné pivo i lehátka,“
uvedl muž.
Koupaliště na Kraví hoře
oslavilo letos patnáct let od
velké rekonstrukce. Sezonu
zahájilo již v květnu, stejně
jako koupaliště Riviéra. K
rychlejšímu odbavení lidí
tam pomůžou nové zděné
pokladny. Novinkou jsou i
dvě další převlékací kabinky.
Venkovní bazény na Kraví
hoře jsou teď v červnu v provozu až do deváté hodiny
večer a po setmění jsou
osvětlené. Návštěvníkům
sportoviště na kopci nabízí
výhled na sousední Špilberk i
další významné dominanty
Brna.
Naopak v nedohlednu je
zatím stavba nového aquaparku za Lužánkami, o kterém už Brněnský deník Rovnost informoval. „Úředníci
na pozemky zapsali restituce.
Nejprve se s nimi musíme
vypořádat. Ale nejde odhadnout, kdy to bude,“ uvedl
náměstek primátorky Petr
Hladík.

V Březí vylepšili plovárnu Ve Znojmě vyhřívali vodu
skoro za půl milionu korun Znojmo, Hodonín – Některá stojí devadesát korun, snížeBřeclavsko – Pořádnou obnovou prošlo před sezónou
koupaliště v Březí na Břeclavsku. Jinde v okrese, například v Břeclavi, se letos rozhodli jen pro běžnou údržbu.
Uvažují totiž o tom, že zbudují plovárnu novou.
V Březí dala obec za předsezónní úpravy plovárny
470 tisíc korun. „Vysadili
jsme nové túje, abychom zajistili větší intimitu, pustili
jsme se do terénních úprav a
oprav se dočkaly také oba
bazény. Jako novou službu
pro návštěvníky jsme navíc
zřídili pronájmy slunečníků a
lehátek,“ vyjmenoval starosta Březí Miroslav Vymyslický.

Bufet na plovárně v Březí
slouží jejím návštěvníkům i
hostům z nedaleké cyklostezky.
Letos jen údržba, za pár let
možná nové koupaliště. Taková je situace v Břeclavi. S
myšlenkou na novou plovárnu přišel Radek Hrdina,
ředitel příspěvkové organizace Tereza, která areál
spravuje. „Koupaliště pochází
ještě ze šedesátých let minulého století. Aktuálně sbíráme data, jako je úvodní
studie proveditelnosti, a připravujeme podklady pro
strategické rozhodnutí vedení města. Je to ale ještě běh
na dlouhou trať,“ sdělil. (hag)

koupaliště s otevřením nečekala až na letní teploty.
Například ve Znojmě zahájili
sezónu už v květnu, před několika týdny.
Vedoucí znojemské Plovárny Louka připomněl, že
loni přišly letní teploty
mnohem dříve. „Loni byly
tropy, letos pršelo,“ konstatoval.
Ve studených
květnových týdnech podle něj
koupaliště navštěvovali sportovní i rekreační
plavci. Správci jim
bazény vyhřívali.
Celodenní vstupenka ve Znojmě

né vstupné sedmdesát. Lidé
tam využijí i levnější odpolední či dopolední vstupné.
Koupaliště v Hodoníně,
které patří k největším v republice, letos otevřelo komorněji. Slavnostnější otevření tam chystají na později.
„Zábavný program plánujeme až k ukončení
školního roku,“ sdělil
vedoucí koupaliště Libor Bartoš. Oproti
loňsku zaplatí návštěvníci vyšší cenu.
Za celodenní vstupenku tak dospělí nechají u pokladny devadesát korun, zvýhodněná stojí o dvacet korun
méně. (hag)

Foto: Deník/archiv
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Vstupné: Dospělí 50 Kč/den, děti 30 Kč/den,
rodinné (2 dospělí a 2 až 4 děti) 140 Kč/den, děti do 2 let zdarma.
Po 16 hodině dospělí 30 Kč a děti 20 Kč.

dbi_1062303-01

Letní koupaliště Lysice

