
Koupání v Brně:
nové stánky
či trampolína
Zahájeno. V červnu je to
možné říct i o většině br-
něnských koupališť. Řada
z nich na letošní sezónu
připravila pro své ná-
vštěvníky novinky.

ONDŘEJ KALOUD

Brno –Na dece se zmrzlinou v
ruce a sluncem v zádech. Lidé
v Brně už zasemohou trávit
volné chvíle venku u vody.
Červen je měsíc, kdy už osvě-
žení nabízí většina koupališť
ve městě.
Na plovárně v Zábrdovicích

v letošní sezóně přibyla
trampolína a stánek s toče-
nou zmrzlinou. „Novinkou je i
možnost koupit celodenní a
odpolední vstupenky online
na portálu Brno ID,“ popsala
mluvčí brněnskéměstské

společnosti Starez-sport, kte-
rá sportoviště spravuje, Mi-
chaela Radimská.
Od začátku června je ote-

vřené koupaliště Dobrák v
Králově Poli. Oblíbené rekre-
ační místo prošlo vminulých
letech rekonstrukcí zázemí i
bazénů.
Zájemci o osvěžení plní od

začátkuměsíce břehy i vodu
biotopu v Brně-jihu. „Letos
jsme zdražili asi o deset pro-
cent kvůli inflaci a vývoji
ekonomiky,“ informoval o
změnách zástupce ředitele
David Penč.
Letošní sezonu se chystá si

užít Tomáš Sůsa. „Na Kraví
horu chodím plavat i přes zi-
mu. 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 po-
kladny. Novinkou jsou i dvě
další převlékací kabinky.
Venkovní bazény na Kraví

hoře jsou teď v červnu v pro-
vozu až do deváté hodiny ve-
čer a po setmění jsou osvět-
lené. Návštěvníkům sporto-
viště na kopci nabízí výhled
na sousední Špilberk i další
významné dominanty Brna.
Naopak v nedohlednu je

zatím stavba nového aqua-
parku za Lužánkami, o kte-
rém už Brněnský deník Rov-
nost informoval. „Úředníci na
pozemky zapsali restituce.
Nejprve se s nimi musíme
vypořádat. Ale nejde odhad-
nout, kdy to bude,“ uvedl ná-
městek primátorky Petr Hla-
dík.
Na zásadní novinku si zvy-

kají návštěvníci nádrže v br-
něnských Chrlicích. Své psy
tam vykoupou jen do devíti
hodin ráno a pak až od sedmi
hodin večer. Přes den si ve
vodě zaplavou pouze lidé.
Omezení vydané tamní rad-
nicí vyvolalo odpor i souhlas.
Například Eva Fišerová se

svěřila, že namísto chodila
hlavně kvůli psovi. „Po sedmé
večer se mi opravdu chtít ne-
bude. Na druhou stranu, když
vedle udělají další rybník je-
nom pro psy se zákazem
vstupu rodin s dětmi, tak bu-
du spokojená, ale jinak je to
úplná blbost,“ ohodnotila
novinku Eva Fišerová.
Jiným změna režimu vyho-

vuje. „Myslím, že to nakonec
vymysleli dobře. V létě tam
mohou jít se psem ráno a pak
večer, kdy tam už nejsou děti.
Když vidím, kolik zvířat vůbec
neposlouchá povely, tak je
dobře, že radnice předchází
možným neštěstím,“ vyjádřila
se Kateřina Žáková.

KOUPALIŠTĚ

Foto: Deník/archiv

Sever: koupání podražilo
Blanensko, Vyškovsko –
Koupaliště na Blanensku
a Vyškovsku už vesměs
zahájila novou sezónu.
Koupání leckde podražilo.
Za vstupné si připlatí

návštěvníci vyškovského
akvaparku. „Celodenní se
zvýší o dvacetikorunu na
sto korun. Dopolední zů-
stává na šedesáti ko-
runách,“ uvedla pokladní
Ludmila Bárková.
Ceny letos zvýší i v ne-

daleké Lulči na koupališti
U Libuše. Zhruba o deset
korun pro všechny věko-
vé kategorie. „Vstup pro

dospělého bude za šede-
sát korun. Za perma-
nentku pak zájemci za-
platí osm set korun. To je
o dvě stě víc než loni,“
uvedlamístostarostka
obce Alexandra Strnado-
vá.
Červen je první měsíc

sezóny i pro akvapark v
Boskovicích. Tam dospělí
za vstup zaplatí devade-
sát korun. „Žádné zásadní
opravy jsme před letošní
sezonou plánovat nemu-
seli,“ řekl vedoucí bosko-
vického akvaparku Bo-
humil Feruga. (sum, jch)

Provozovatel: Správa majetku města Vyškova, p.o., 
Mlýnská 10, 682 01 Vyškov

Informace:
Tel. 517 348 745
bazen@vyskov.cz

červen  po–pá 10.00–19.00
so–ne    09.00–20.00

červenec–srpen 8.00 – 20.00

Koupaliště otevřeno od 1. června do 31. srpna 2019 

V případě nepříznivého počasí ZAVŘENO
Novinkou letošní sezóny jsou herní atrakce pro děti

Slevy na volně přenosné permanentky
Aktuální dění a pořádané akce je možno sledovat na:

www.koupalisteslavkov.cz

Letní koupaliště
Slavkov u Brna

K dispozici plavecký bazén, dětský bazén, tobogán, skluzavky, 
masážní lehátka, masážní lavice, beachvolejbal, petanque, tenis, 

občerstvení, volné wifi  připojení k internetu.občerstvení, volné wifi  připojení k internetu.občerstvení, volné wifi
Možnost využití rákosových slunečníků zdarma.

Přímo v areálu možnost pronájmu dvou prodejních míst. Více na 777 355 962.  
Otevírací doba a ostatní informace aktuálně na 

www.bucovice.cz/letni-koupaliste

permanentka na 10 vstupů
Dospělí 600 KčDospělí 600 Kč
Mládež 400 KčMládež 400 Kč
Děti 100 KčDěti 100 Kč

LETNÍ KOUPALIŠTĚ
BUČOVICE

Otevírací doba: červen po–pá 13.00–19.00, so–ne 9.00–19.00
červenec–srpen od 9.00 do 19.00 hod.

Ceník vstupného celodenní po 15. hod.Ceník vstupného celodenní po 15. hod.Ceník vstupného celodenní po 15. hod.
děti do 3 let 15 Kč  5 Kčděti do 3 let 15 Kč  5 Kčděti do 3 let 15 Kč  5 Kč
děti od 3 do 6 let 20 Kč 10 Kčděti od 3 do 6 let 20 Kč 10 Kčděti od 3 do 6 let 20 Kč 10 Kč
mládež do 18 let, důchodci, ZTP 45 Kč 30 Kčmládež do 18 let, důchodci, ZTP 45 Kč 30 Kčmládež do 18 let, důchodci, ZTP 45 Kč 30 Kč
dospělí 70 Kč 50 Kčdospělí 70 Kč 50 Kčdospělí 70 Kč 50 Kč

Hodinový vstup ve vymezený čas:  30 Kč *)

*) Hodinový vstup lze uplatnit mezi 9.00–12.00 hod a 18.00–19.00 hod.
Návštěva atrakcí zůstává v ceně vstupného bez dalšího poplatku.

provozní doba:
Červen:  Po - Pá  1200 - 1900

  So - Ne  1000 - 1900

Červenec:  Po - Ne  1000 - 2000

Srpen:  Po - Ne  1000 - 1900

info@koupalistedrazovice.cz
www.koupalistedrazovice.cz
GPS: 49°11’34.776”N 16°56’43.445”E
www.facebook.com/Koupaliště-Dražovice

Dražovice 54, 683 01 Dražovice, Tel.: 721 061 925

Vstupné: 
děti 3-6 let: 30,- Kč

mládež: 7-17 let: 50,- Kč
dospělí nad 18 let: 60,- Kč

Koupaliště 
Rousínov Provozovatel:

Městské služby RousínovMěstské služby Rousínov
Tel.: 517 371 438

Rodinné pasy: 50% sleva na vstup o víkendech během sezony

Provozní doba:
Červen: Po–Pá 14.00–19.00 hod
 So–Ne  9.00–19.00 hod
Červenec–srpen:
 Po–Ne  9.00–20.00 hod

Vstupné celodenní od 15 hod.Vstupné celodenní od 15 hod.Vstupné celodenní od 15 hod.

Dospělí 50 Kč 40 KčDospělí 50 Kč 40 KčDospělí 50 Kč 40 Kč

Mládež do 18 let, důchodci 30 Kč 20 KčMládež do 18 let, důchodci 30 Kč 20 KčMládež do 18 let, důchodci 30 Kč 20 Kč

Děti předškolního věku do 6 let 10 Kč 5 KčDěti předškolního věku do 6 let 10 Kč 5 KčDěti předškolního věku do 6 let 10 Kč 5 Kč

Rodinné vstupné (2 rodiče + děti) 80 Kč 60 KčRodinné vstupné (2 rodiče + děti) 80 Kč 60 KčRodinné vstupné (2 rodiče + děti) 80 Kč 60 Kč

Ceník vstupného:
Dospělí 60 Kč 
Mládež do 18 let, důchodci 30 Kč
Po 17. hodině:
Dospělí 40 Kč 
Mládež do 18 let, důchodci 20 Kč

Parkování v areálu zdarma,
občerstvení, dětské brouzdaliště, 

beachvolejbalové hřiště 

Otevírací doba
červen–červenec–srpen
Po–Ne 10.00–19.00 hod.

Koupaliště 
Nesovice

Více informací:
http://nesovice.cz/koupaliste.html

LETNÍ  KOUPALIŠTĚ
MORAVSKÉ MÁLKOVICE

50m bazén, dětský bazén, skluzavka, dětský tobogan
Sportovní areál: fotbal, nohejbal, volejbal, 

sportovní rybolov
Turistická ubytovna s kapacitou 29 lůžek

a kiosek s možností občerstvení
Tel./fax: 517 365 554, mobil: 724 187 930

e-mail: moravske.malkovice@iol.cz

Více informací o otevírací době a novinkách na:
www.moravskemalkovice.cz

K AKTIVNÍMU ODPOČINKU VÁS ZVE OBEC MORAVSKÉ MÁLKOVICE

OBEC LULEČ VÁS ZVE K NÁVŠTĚVĚ 

letního areálu U Libuše
přírodní koupaliště, dětský bazén, skluzavka

Provozní doba: denně od 8 do 18.30 hod.
Vstupné: děti od 6 do 15 let a senioři 

od 60 let 40 Kč, ostatní 60 Kč
vstup od 16.00 hod.: děti a senioři od 60 let 
20 Kč, ostatní 40 Kč

Permanentní vstupenka: děti od 6 do 15 let 
a senioři od 60 let: 500 Kč, ostatní: 800 Kč

Sezónní pronájem kabinek: velká  400 Kč; 
skříňka 100 Kč (+ záloha na klíč 100 Kč).

Pronájem denní: skříňka 30 Kč + záloha 50 Kč.

Lulečská lávka
13. 7. 2019 od 14.00 hod. 
ve stylu POMÁDA
Přijďte se k nám pobavit.
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