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Plovárny
sčítají tržby.
Měly plno
Jako o úspěšné §ezoně
mluvi o letošnich
prázdninách provozo-
vatelé plováren a
koupališť na jihu Mo-
Iavy. Tržby měly vyšší
i o pětadvacet procent
než loni.

ILONA PERGROVÁ

Jižni Mořava - Prosluněné
léto s teplotami, které čas-
tou vystoupaly nad tňcet
stupňů celsia, potěšilo mi
lovniky koupáni pod širým
nebem i plovozovatele
koupališť,

NaPříklad V Hustopečich
na Břeclavsku naPočítali za
sezonu o sedm tisic ná,
vštěvniků vice než loni, Le-
tos jich pňšlo čtyřiatřicet ti-
si.. "Tržby máme bezmála
dva miliony korun, Jsou o
pětadvacet procent wšši než
loni, Kapacita našeho ařeálu
je 1 8oo lid1, V létě jsme ate
zaznamenali i den, kdy do-
razilo 2080 návštěvniků,"
s(lělil ředitel sportovnich
zařlzeni města Hustopeče
Aleš Píoschek, součástí or-
8an izace j€ téka!|oupališté,
'-pndl. plo{.hk]lňiií.l.
HustoPeči za koupáním jen
deset procent mistnich lidí,
ostatni návštěvnici přijiždějí
odjinud.,Koupáliště \,ryrost
lo před vice n€ž dvaceti lety,
pravidelnou modernizací se
je proto snažim€ udržet v
jednadvacátém století, Navic
žádáme o dotace na opranr
kr}tého bazénu," připomněl,

vYRovNANÉ MřsicE
o de§et ti§ic vice řekreantů i
mistnich lidi odpočivalo
přes léto v ar€álu hodonín
ského koupaliště. 

"Napočitali jsme pětašedesát tisic
platicích návštěvníkl. Děti
maii pňtom vstup zdarma,"
řekl provozní koupaliště v
Hodonině Liboí Bartoš,
čeNen€c i srpen byty podle
něho \,yrovnané, co do tep
lot i příznivého počasi
vhodného pro koupání,

Na znojemskou Plovámu
Louka chodi v létě vlasta

ítlávštěvnost na koupalištích
znojmo - 70 5oo lidí
, o 6 tisíc návštěvníků více
než loni
. rekord zá jéden den: 2 656
lidí
. néjwšší návštěvno§t| 94

]anečková s€ svými dětmi,

"Mám 
jistotu, že i když Po-

časl neni úpině pňjemné,
voda v bazénech je Přohřátá
a opravdu průzračně čistá-
což je už asi běžné, Trošku
mi vacli menší nabidka ob-
č€Etveni v ařeálu plováíny
a poměŤně dlouhé fřontý
Letošní léto byio opravalu
teplé a dovádění na koupa
lišti jsem §i § dětmi užila
opťavdu hodně"' usmivala
se Janečková.

spokojený je i sPrávce
plováťny ve znojemské
Louce František svoboda.
Piišlo o šesL tjsí. náVštév-

;itň Ví. alclá šé dr7l ll'
několik let na sedmde§áti
tisiclch, rekord byl roku
2006, kdy k nám našlo ces
tu dokonce čtyřiadevadesát
tisic lidi. velmi špatný rok
byl 2014, kdy přišlo třiačty-

, o7 tisíc návštěvníkú více
než loni
. r€kord za jeden den: 2 o8o
Hodonín - 65 ooo lidí
. o 10 tisíc návštěvnikí více

řicet tisic lidí," \,rypočital
svoboda,

Návštěvníky podle něho
táhne kromě bazénů a
skluzavek i atraktivnl Polo-
ha plovářny u Louckého
kláštera, stejně tak si po,
chvaluji i kvalitu tíávníku.

Dodal, že v následujicích
jetech by měly projít mo
dernizací tobogány á
skluzavky i technologie,
Město také plánuje stavbu
kí},tého bazénu v aleálu
plovárny. 

"Bylo by to Píak
tické Ťešeni pro návštěvní
ky, kteří by bazén mohli
využivát během nepŤízni-
Vóho Počasi," Podotil
spráVce pIoVáŤny,

Uspéšnou s€zonu majt za
sebou také v unanově na
Znoj€msku na tamnim
koupališti Pohoda, Přišlo
pětatřicet tisic návštěvniků.


