4 • Brněnský týden

Zpráva týdne

Po Riviéře a Kraví hoře v sobotu zahájila letní sezonu další tři brněnská koupaliště. Na návštěvníky čekají i letos
novinky. Někde ale také dražší vstupné.
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a dece se zmrzlinou v ruce
a sluncem v zádech. Brňané
už o víkendu trávili chvíle
venku u vody. Své brány
v sobotu otevřely tři koupaliště ve městě. Meteorologové předpovídají, že teplé počasí s teplotami až kolem třicítky vydrží do půli týdne.
Na plovárnu v Zábrdovicích při příležitosti startu sezony pustili děti zdarma.
„Na koupališti přibyla trampolína a stánek s točenou zmrzlinou. Novinkou je i
možnost koupit celodenní a odpolední
vstupenky online na portálu Brno ID,“
popsala mluvčí společnosti Starez-sport,
která sportoviště spravuje, Michaela Radimská.
Zdarma se při zahájení sezony osvěžili
ve vodě také všichni návštěvníci koupaliště Dobrák v Králově Poli.
Zájemci o koupání navštěvují i biotop
v Brně-jihu. „Speciální program budeme

mít až tento týden,“ sdělil zástupce ředitele David Penč. V sobotu se v areálu
Hněvkovského koná Jihobrněnský den
dětí.
Za koupání v biotopu si lidé připlatí.
„Letos jsme vstupné zdražili asi o deset
procent kvůli inflaci a vývoji ekonomiky,“
upřesnil Penč.
Letošní sezonu venkovního koupání po
studenějším květnu netrpělivě očekával
například Tomáš Sůsa. „Na Kraví horu
chodím plavat i přes zimu. Ale už se tě-
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Koupaliště Zábrdovická: nově točená zmrzlina a trampolína.
Koupaliště Riviéra: další dvě pokladny, převlékací kabinky a devět nových party stanů
sloužících pro oddech ve stínu. Nabídku občerstvení doplní pojízdná kavárna.
Koupaliště Dobrák: i letos otevřený FunPark
pro děti v areálu koupaliště.
Biotop Brno-jih: v sobotu 8. června bude
vstup zdarma.
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Koupaliště: novinky i zdražení

ším, až půjdu i do venkovního bazénu.
Mají tam levné pivo i lehátka,“ uvedl.
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.
Naopak v nedohlednu je zatím stavba
nového aquaparku za Lužánkami. „Úředníci na pozemky zapsali restituce. Nejprve se s nimi musíme vypořádat. Ale nejde
odhadnout, kdy to bude,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.
Na toto úterý a středu meteorologové
předpovídají nejvyšší denní teploty od
šestadvaceti do třiceti stupňů. „Bude jasno až polojasno, během dne místy přechodně oblačno a lokálně přeháňky,“
sdělil Peter Hruška z brněnské pobočky
Českého hydrometeorologického ústavu.
Podle výhledu se má ke konci pracovního
týdne mírně ochladit, možný je i déšť.

