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Provozovatelé koupa-
lišť nejen na Břeclav-
§ku ladí poslední de-
taily, než otevřou brá-
ny plavcům. Někde už
dokonce první letošní
návštěvniky pňvítali.
Těšit se lze na několik
novinek.

ÁNETA BEMNKoVÁ _

'ižni 
Morava - Tři zábavné

programy .hystají letos na
koupališti v Hustopečich.
K dispozici maji také dětské
hřiště a kurt ná plážový vo
lejbal, Bazény a možnost
vykoupat so totiž mnohdy
návštěvnikům už nestačl.

"Konkuíence je Veliká. Ně
kde stavi nová koupaliště,
jinde maji bazén lidé doma
na záhradě. a tak sé musime
snažit a vymýšlet další věci,
ja} si záj€mce udíž€t," po-
tvrdil Větší nároky hoslů
vedouci hustopečských
sportovišť Aleš Proschek,

Provoz zaháji Hustopečšti
až podle počasí, oficiálnířn
dnem však bude neděle je_
d€náctého června, 

"L€tošnisilná zima brzdila opíavné
práce, al€ do zahájení bude
vše na.hystáno, Tento rok
opravuj€me odtokově žlaby,
přelivové hrany a žáci
mistního učiliště natřéli

využit kurty na Ptážový vo-
tejbal či minigolf," tyjme_
noval vedoucí plave(kého
střediska David Banal.

Dřlvějšiho vstupu využije
napňklad Břeclavanka si,
mona Petílová, 

"Dobrázpráva, Ráda si půjdu takto
bžy zaplavat," těšila se.

Koupaliště? Sporty, zábava a nově i koblihy
l xoupnušrĚ sE cHysTA]í NA sEzoNu, vsrupruÉ zůsrÁvÁ srrlŇr

Koupaliště Hodonín
xdí lr'l,!.1r] 29, května
v3tt)r,n!,] do5pětí...............,..,..8o Kč
děti .......,.,,..,,...,.,.,..,..,,...,......,..,60Kč
|j | 1 |j, 1 ?,,, |etos žádn,

Plováma Louka znoimo
?j' : ,J).la1l, už oIevíelo
Ý,,, ;l,?,. dospělí _....,..,.,...,..,..,90Kč
děti, důchodci ..,..,...,...,..........,. 70 Kč
, ,,rr,]i nové stromy a tisíce růží

Aqualand
ořavla Pasohlávky

?.4, .)t,!,iie.. !6. čewna
!11,1pn:!. dospělí po-pá _..._,.55oKč

so-ne ...,...650 KČ
dětido 15ocm po-pá _.....,25oKč

so-ne ......,29o Kč
dětinad 15ocm po-pá ......,39o Kč

so-ne ...,...49o Kč
al§r;lkvl pestrá nabídka vodního
b€ru, doprovodné pro8ramy

skluzavku," popsal drobné
změny Proschek.

Na novinky sázi také
v Břeclavi, "V áíeálu by měl
být Přes letní prázdniny
stán€k s koblihami, otevi-
rací doba bude navic již od
Půl osmé íáno, Mimo Pla_
váni mohoú návštětnlci

Koupallště Břeclav
ía..l ,te,\!í?l 3- čeryfia
Urtllrrtrú: dospětí..,....,.............6o Kč
děti, studenti a důchodci ,,.,,.,,45Kč
irovinhyl stánek s koblížky, dřívější
otevíÉcídoba

Koupallště Hu§topeče
X1,ly §teýřť oílciální zahíení
11. června
vr,l,rillré : dospélí .,,,..,.,...,..,...,. 70 Kč
děti do 6 let ...................,......,... 10 Kč
dětiod 6 do 15 Let, důchodci ,.50Kč
|:!,.,T it'e!: prcEramy pró déti, nové
odtokové žlaby

Koupallště veselí
nad Mořavou
{dv ot4Ui€i 10_ Čeřvna
í5t&pň*: dospělí..,...,...,......,...70 Kč
děti....,.......,..,...,..,,...,,..,,......,... 50 Kč
íJrrúiílk!: nová přúezdová cesta
a parkoviŠtě pro auta

v Mikulově chtěji otevřít
dnes na Mezinárodní deŤl
dětl, Tamnl p|ováma Riviéra
tak bude návštěvnikům do
patnárti let pň§tupná zdar,
ma, A jak 

'sou 

na tom v
okoll? Přiznivé počasi \,y-
h]jželi v Hodoníně. Prvnl
plavce tam přivítali v pon_

dělí. ,,Termín se Však múže
změnit s ohledem na vývoj
počasi," avizoval j€ště před
tím mluvčí rádni.o lvo
cencingeí,

píovoz začal už i na zno-
jemsku, Nejdňve na plovář
ně Louka ve znojmě, která
s€ vyznačui€ tisíCovkami

,p

J

g

Místo moře
volí Aqualand
Pasohlávky ze své polohy
kousek od híanic těži
Aqudland Mordvia V Paso-
hlávkách Nívštěvniky láká
na vnilŤni! v.nkovní bazé_

Venkovn' provoz naplno
odstanuje š.stnáttého
(crvn,r llNni s€zonu má za
\cboll i llotcl 

^qualand 
Inn,

ktcřý jc souaástí akvapaíku,

"Pfini popláVky na ubyto-
ván' D)iime již od konce
lonských Prázdnin Pozoru-
jemc tLend, kdy lidé voli
Aqualnnd Moravia místo
áhíanični dovolené"' uvedl
ředitel Aqualandu Moravia
Petr Pavlacký,

unikátem v pa§oh]ávká.h

ie i vodni bár, díky němuž si
lidé mohou dát nápoj, aniž
by muse]i vylózt z bázénu.
t,oni navštivilo akvapařk více
Dež sednr set tisic lidi, (beř)

růží podél bazónů. ,,Často §e
mezi bazény a oddechové
trávniky sázi túJe Ty ale
rychle rostou do Výšky. Pře§
ruž€ p]ávčíci dobřp uvidí"'
pochvdloval si spíáv(e Lou,
ky FranLišek svoboda,

Na pátek a vikendové dny
meteorologové na jihu Mo
ravy předpovídají převážně
s]unečDó pořnsí s tpplotami
do os,n,rdw.tti stlrpňů,


