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souča§ná vedra za-
chraňují návštěvnost
řady koupálišt ne jihu
Moravy. Pokud vydži,
sezona bude mnohde
nadprůměmá.

MDIM KŘž
KRISTÝNA HORMKOVÁ

'liál 
Morava - Kvúli tto-

pickým teplotám posledních
dnú mlří na koupaliště v ji
homoravském přihraničí
často i lidé, kteň mají doma
bazén,,Když lsou vedra,
skáňl se každé ráno u nás
na zahíadě do baz€nu tŤo-
chu ovlažil Ale zaplavat si
tam nemúžu, takže teal
chodim i na koupaliště,"
potvrdil sfudent zdeněk
Zemský, který navštěvuje
koupaliště v Dubňanech na
Hodonln§ku,

Na slabou návštěvnost si
nestěžuji ani na městském
koupališti v Hodoníně, "Za,tím jsme vi(eméně sPoko-
jení. opmti loňsklr nemáme
ádný velký proPad, ani vý-
razné zvýšenl,' sŤovnával
vedoucl koupaliště Libor
Bartoš v čeívenci §e na ho-

Koupaliště ve Znojmě
hlásí více lidí, jinde
Jsou na prumeru

doninské Plovámě vystřída-
lo kolem pětatřic€ti ti§lc lidi,

Na vydařený červen
vzpomlnaii na mě§tském
koupališti v Břeclavi. ,Před
Prázdninami pňšlo o něco
vice lidl než v loňském íoce.
Napíoti tomu čeívene( je
takřka shodný s minulým
rokem. Měli lsme dny, kdy
bylo zavřeno a taky dny, kdy
tu bylo přes tisic lidl," hod_
notil správae břeclavského
koupaltště David Bartal.

Podle něj )sou Břeclavané
nátočnými klienty, kteŤí
preíarují teploty vyššl než
tJicet §tupňú a teplou vodu
ke koupánl. ,Když le málo
lidi návštěvnost ziahíaňulí
Převážně dovolenkáři, kteň
na Břeclav§ko přijedou,"
dodal BaŤtal.

Teplomilnl návštěvnlci
přichází i na malé koupališ-
tě v Němčičkách na BřeC
lavsku. "Místnl lidé většinou
potřebuji, aby bylo teplo
detší dobu. yldyž j€ každé
dva dny jiDak, tak na kou-
paliště moc nechodi," vširnl
si Jaroslav stávek který jako
správce působl v ar€álu už
šestatňcet lat.

LetošĎi sezona je Poall€
něj prúměmá. Pokud ale

Noční koupání? ;e nj vYtěr

'ižnl 
Mor.va S horkými

dny často Pňcházi také
horké noci. I po setméni se
al€ mohou lidé na někte-
íýó jihomoíavskýó kou-
palištlch osvěžiL

v aquáparku Ubřice na
Hodonínsku mají nočni
koupáni v nabídce každý
pátek, 

"Přichozí §e u nás
mohou okoupat do d€ďti
hodin večer, ale jen za
pěkného počasi," sděIila
praaovnice koupaliště Ma-
ri€ Gajárková. Tamnl
aquapařk nabizí velký pla-
ve(ký bazén s díáhou,
atětské brouzdaliště, má
§ážnl lavice nebo skluzavky
a tobogan.

obyvatelé Bředavska
mohou využlt večernlho
koupáni ne koupalřti
v Homí.h Bojarrovicích.

"Pokud 
je dobré počasí a

máme hodně lidí, je ot€-
ťeno tíeba do púlnocr
ujistil píovozovatel koupa-
lště 

'osef 

Rou§ Návštěvnici
s€ koupou ve velkém bazé-
ně 3e skluzavkou, děti majl
k dirpozici brouzdaliště,

znojemští §e v nočnich
hodlnách chodí svlažt do
městské plovámy Lotrka.
o vďémirn koupánl dávají
lidern vědět Dř€s rozhlas
na bazenu, "Řídime se
hlavně počaslm. Když ie
pěkně, návštěvnici se mo-
hou koupnt od púl deváté
do PúI jedenácté vďer
Tento Ýden je dost hoíko i
v noci, tak bude večer ote-
vř€no asi áž do neděl€,"
vzkázal sptávce Fíantišek
svoboda, plovárna láká na
kondiční a rekreačni ba-
zén, bazén Pío nePlavce a
bíouzdaliště pro děti. (ki§)

Otevíracíctoby a ceny
. xor.p.U&a íodonín
ot€Vřeno: o9.oo - 2o,oo h
dospělí:8o Kč, dětl: 60 Kč
. l(ouP.allta fiov
otevřeno; o9.oo - 2t,oo h
dospělí:35 Kč, dětl| 20 Kč
. l(ooP.|E!a lfu.tr
otavřeno; o7,3o - 2o.oo h
dospělí:60 xč, děll 45 Kč

vysoké teploty !rydrží, moh-
la by být i lehce nadpn1-
měmá. ,Teprve před dvéma
lety k nám přišel tako!ý
počet tldl, že kolsialiště po-
prvé v historii neProděI.Io.
Uvidíme, ao pňí€se §ípen,"
zamýšlel se stávek.

Naopak náíust přlchozló
opíoti miítulému íoku za-
Známenala íněstská plovál-
na ve znojmě. .Návštěvnost
za letošnl červen€C je učitě
!ryššl než minulý rok, V po-
sledntch dnech j§me měli
i dva tislae lidí, o víkendu
je jich vždycky vice než ve
všední dný' hodnotil Fran-
ťšek svoboda za Ťíávu
plovámy, Tvtdí, že letošnl
sezona je v porovnání s mi-
nulým laem roáodně lep-
ší. 

"Rekl b},ch, ž€ v srpnu
bude lidí jéště více,'!ryjádřil
se svoboda.

Horké dny pomáhají
zlepšit zatlm podpnlměmou
sezonu na koupališti Poho-
da v Únanově na znoiem-
§ku. 

"V 
polovnání s minu-

lýtn rokem ie návštěvnost
slábšl o dvá až tfi tlsice ná-

. KolP.Ú&I Hudo9.č.
otevřeno: 9.oo - 2o.oo h
dospělí:70 Kč, dětl| 50 Kč
. xorD.lt&a znolmo
otevřeno: ú.oo - 2o.oo ň
dospělí: 90 Kč, dětl:70 kč
. íolr.lr&a ÚnJrov
ot€vřeno: to.oo - 2o.oo h
doipělí: ?o Kč, dětlt 50 Kč

vštěvnftů. Ale po8ledni tři
dny se to !ýiazně lepši. měli
jsme něco přes čtyíi a prll
ti§íce prodaných vstupe-
nek' B9.ď|vtloyal sl včéla
spíáWe koupa]iště lvan Vy-
§kočit

počet návštěvnlkú se v
únanově k€ konci červenae
vyšPlhal ke áruba dvacetl
tlslctim, Podle vy5kočila se
návštěvno$ mět6kých a
vesnický(h koupališt n€dá
přillš §roÝná!át, Mnozí lldé
ná v€nkově návk ttáví
znařnou čá§t volného času
pracl na záhradách nebo vé
vinohrad€ch. "Mysllm §i
všelq že §rpen bude o hodně
lepší,' doufá vyskočil,

Jsou ale i lidé, kteíí si vo,
dy Užívají výhradně domá.

"Na 
koupaliště moa necho,

dlm, Doma vl€zu do bazénu,
mám to zadarmo a nemu-
slm nikam ve vedlech jezdit
na kole nebo autobusem,
Tbky mi vadl že bývá na
koupališťch spousta lidl a
člověk se poÝád nékde mač-
ká" svěřil š€ napňklad on-
dřej Rybnikái,


