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Hurá do vody Osiřelé atrakce se po osmiměsíční pauze znovu zaplní. Většina akvaparků a plováren zahajuje provoz v těchto dnech.

FAKTA

Přírodní koupání
Pískovna Náklo
Velké přírodní koupaliště mezi
Lhotou nad Moravou a Náklem (asi
10 km od Litovle). Zatopená část
má rozlohu přibližně 100 hektarů
a je hluboká až 25 metrů.
Vstupné
NE
Parkovné
50,- Kč/den
Občerstvení
ANO
Tovačovská jezera
Celková výměra jezer vzniklých
těžbou štěrkopísku činí cca 330 ha
a každým rokem se
zvětšuje.V současné době se skládají
ze čtyř vodních ploch. Koupání
povoleno na vlastní nebezpečí.
Vstupné
NE
Občerstvení
NE
Přírodní koupaliště Poděbrady
Nejnavštěvovanější vodní plocha
nedaleko Olomouce má nově
opravenou letní terasu se sociálním
zázemím.
Vstupné
NE
Parkovné
40,- Kč/den
Občerstvení
ANO
Lom Olšovec
Místo se nachází blízko vesnice
vedle cesty spojující Olšovec
s Partutovicemi. Zatopený bývalý
kamenolom s průzračnou vodou
bývá hojně vyhledávaný ke
koupání. Hloubka je přibližně
12 metrů. Koupání pouze na vlastní
nebezpečí.
Vstupné
NE
Občerstvení
NE
Jadran – Osek nad Bečvou
Oblíbené přírodní štěrkové
koupaliště dostupné i z Lipníka nad
Bečvou po cyklostezce. Kvalita
vody se zde zhoršila natolik, že je
zde kvůli sinicím po většinu léta
zákaz koupání. Autem: Z PřerovaLýsek rovně po silnici první třídy
č. 47.
Vstupné
NE
Občerstvení
NE
Pískovna Želechovice – Uničov
Vstupné
NE
Občerstvení
ANO
Parkování zdarma, zděné toalety.

OLOMOUCKÝ KRAJ Velká horka lákají stále více návštěvníků k vodě,
venkovní koupaliště v Olomouckém kraji v těchto dnech otvírají
a chystají novinky. Vyzkoušet si
můžete akvazorbing či divokou
řeku nebo můžete vyrazit k přírodním vodním plochám, které nabízejí klid a relaxaci.

1.

V olomouckém aquaparku
bude fungovat školka
Akvazorbing, zumbu ve vodě i na
suchu, bumperball, diskotéku či miniškolku pro děti, to vše přichystali
na letošní léto provozovatelé pro
návštěvníky v olomouckém akvaparku. „Koupání pod širým nebem
funguje od poloviny května a všechny atrakce už jsou v provozu. Za
vstup do areálu si návštěvníci zaplatí stejnou částku jako loni. Největší
novinkou letní sezony je zřízení miniškolky pro děti od tří do šesti let,
která bude fungovat od konce června. Děti dostanou oběd i svačiny,
mohou si hrát na hřišti a k dispozici
jim bude i instruktor plavání,“ informuje hlavní manažer Aquaparku
Olomouc Dalibor Přikryl.

2.

V Aquacentru
Šumperk ubude tlačenic
Na opravu a rozšíření zázemí vsadili
provozovatelé letního koupaliště
v Bratrušově na Šumpersku, které otvírá už zítra. Návštěvníci se tak díky
nově postavené druhé pokladně ne-

Hanácké Benátky do Litovle
znovu přitáhnou tisíce lidí
LITOVEL (jim) Díky poloze na šesti
říčních ramenech si Litovel vysloužila přezdívku po italském městě
proslulém vodními kanály a gondolami. Inspirovalo to i organizátory festivalu Hanácké Benátky. Jejich devátý ročník se uskuteční
11. června. A znovu nebudou chybět „gondoly“.
Jedním z jeho největších taháků
budou vystoupení na hlavní scéně
na náměstí Přemysla Otakara II.
Mimo jiné se tam představí zpěvačka Věra Špinarová, písničkář Tomáš Klus nebo členové skupin Mig
21, Sto zvířat a Divokej Bill. „Myslím, že akce se už stala lákadlem
pro místní i turisty ze širokého okolí. Původně byla zaměřená více dobově, ale postupně se žánrově rozrůstala, aby přitáhla lidi různých
generací,“ poznamenala za pořadatele ředitelka litovelského Městského klubu Hana Vogelová s tím,
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Sedm tipů, kam si letos
s sebou určitě vzít plavky
Většina koupališť v kraji si na novou sezonu připravila
aspoň nějakou novinku. Aquapark v Olomouci bude
mít miniškolku, koupaliště v Šumperku nové lavičky
a Bělkovice opravily vstup do bazénu.

že jen loňský ročník navštívilo na
šest tisíc diváků.
Některé z těch letošních do města doveze historický parní vlak.
Ten svou jízdou po jednokolejce
mezi Litovlí a Červenkou připomene vznik této trati před 125. lety.
„V rámci sobotních jízd budou mít
cestující možnost svézt se historickými vozy taženými parní lokomotivou zvanou Kremák,“ dodala regionální mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.
V Litovli pak kromě koncertů
mohou lidé třeba při projížďce
v loďce po Nečízu zakusit pocit
gondoliéra. „O tuto možnost, která
se nabízí v podstatě jen jednou ročně, je stále velký zájem,“ dodala Vogelová. Příchozí budou moci vystoupat i na radniční věž či si zajít
na tradiční jarmark. V parku Míru
budou k vidění ukázky dobových
řemesel, divadlo a kejklíři.

musejí bát, že by při velkém zájmu
museli dlouho čekat. „Kromě druhé
pokladny jsme do areálu umístili dalších sedmnáct laviček a také jsme vyměnili část oplocení,“ říká provozovatel aquacentra Milan Jurčíček. Ve
svém areálu nabízí kromě vodních radovánek také sportovní vyžití, lidé
mohou vyzkoušet lanovou pyramidu
nebo trampolínu. Vstupné zůstává
ve stejné výši jako loni.

3.

Šternberk zve
na večerní koupání
Večerní koupání, živou šachovnici,
dětské brouzdaliště, tobogan, skluzavky nebo přístup k hřišti s umělým povrchem nabízí městské koupaliště ve Šternberku. Jeho provozovatel se jej chystá otevřít už
o tomto víkendu, nejpozději však
v pondělí, záležet bude na počasí.
„Nové atrakce jsme si sice letos nepřipravili žádné, ale spravili jsme
zábradlí kolem hlavního bazénu
a rozšířili koutek pro děti vedle restaurace,“ říká správce areálu Zdeněk Jurča. Kvůli vstupnému si nebudete muset sáhnout hlouběji do
kapsy, zůstává stejné jako loni. Dospělí návštěvníci zaplatí 45 korun
a děti o dvacet korun méně.

4.

V hranickém vodním světě
se bude slavit Den dětí
Slavnostní otevření letního koupaliště spojené s oslavami Dne dětí
plánují už na zítřek provozovatelé

VÝZVA

Je kde se koupat?
Považujete nabídku koupališť
v kraji za dostatečnou? Co byste na
ní změnili? Ve kterých oblastech
regionu z vašeho pohledu vodní
radovánky chybí? Dáváte přednost
akvaparkům nebo přírodním
plochám? Pište na
redolo@mfdnes.cz, vaše názory
rádi otiskneme.
hranické plovárny. „Návštěvníci se
mohou těšit na skákací hrad, kouzelníka, soutěže ve vodě i na souši
a také na všechny běžné atrakce,
které nabízíme. Děti mají zítra
vstup samozřejmě zdarma, dospělí
si zaplatí 55 korun. Po zbytek sezony zůstává stejné vstupné jako
loni,“ říká vedoucí provozu plovárny Iva Macurová. Plovárna letos
žádnou novinku nenabízí. „Rádi
bychom v budoucnu zajistili pro
venkovní areál také tobogan nebo
skluzavku, bohužel se to ale letos
nepodařilo,“ dodává Macurová.

5.

Prostějovké Koupelky
zavádějí rodinné vstupné
Pokud se rozhodnete pro prostějovský akvapark, nemusíte na jeho otevření čekat, návštěvníci se tu osvěžují už více než týden. Hlavní novinku,
kterou si pro letošní rok provozovatelé koupaliště připravili, pak ocení
především rodiny s dětmi. „Zavedli
jsme rodinné vstupné, kdy dva rodiče s jedním nebo dvěma dětmi zaplatí 200 korun. Mohou tak ušetřit deset nebo padesát korun,“ informuje
vedoucí prostějovského akvaparku
Miloš Kaštil. Při návštěvě plovárny

se opět můžete těšit na čtyři bazény
se spoustou atrakcí, dva tobogany
a dvě skluzavky.

6.

Bělkovice zařídily
bezpečnější vstup do vody
Příjemné prostředí koupaliště v přírodě, atrakce pro děti a také kiosek
s občerstvením nabízí areál v Bělkovicích-Lašťanech. „Největší novinkou je oprava schodiště, které vede
do velkého bazénu. Ocení to především starší a méně pohybliví návštěvníci, schodiště je širší a bezpečnější, aby se jim lépe vstupovalo do
vody,“ říká starosta obce David Berka. První plavci si tu zaplavou až
v polovině června, dospělí si nově
zaplatí 50 korun, zbylé vstupné zůstává stejné jako loni.

7.

Restaurace na Poděbradech
přestala chátrat
Jedna z nejnavštěvovanějších vodních ploch na Olomoucku letos
opět láká rekreanty nejen na čistou
vodu a plavání zadarmo. Po několika letech bez údržby loni totiž získal chátrající restauraci s terasou
nový majitel, který se ihned pustil
do rekonstrukce. Návštěvníci se
tak mohou těšit na občerstvení
nebo toalety. Postupně chce nový
majitel spravit i pláže a vybudovat
další zázemí. „Všechno investujeme sami, proto musíme zůstat nohama na zemi. I po malých krůčcích se ale dá na Poděbradech vybudovat pěkné zázemí,“ řekl majitel restaurace Vlastimil Sedláček.
Rozsáhlá vodní plocha nedaleko
Olomouce vznikla těžbou štěrkopísků, část břehů je upravena na
pláže.
Barbora Taševská

Vaším objektivem Události z kraje na vašich fotografiích, tentokrát na snímcích Josefa Čecha

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Moped Cup Haná Mistrovský
seriál vznikl letos.
V Nahošovicích se pod názvem
Véhonské plóžák jela jeho první
velká cena.

Seriál startuje
Extrémní závod I na mopedech si jezdci
sáhli na dno sil – pořadatelům
v Nahošovicích příliš nevyšlo počasí.

B 3

Moped Cup Haná má šest
závodů. Nejčastěji se
konají na Přerovsku.
4x foto: 1pepa.rajce.net

FAKTA

Bazény, akvaparky
Aquacentrum Šumperk
Lidická 81, Šumperk
červen po–pá 13–19, so, ne 9–19
červenec po–ne 9–19
srpen po–ne 10–19
vstupné:
nad 15 let
50 Kč/den
do 15 let
40 Kč/den
Důchodci
40 Kč/den
Plovárna Hranice
Žáčkova ul./stadion Sk Hranice
červen 9:00–19:00
prázdniny 9:00–20:00
vstupné:
Dospělí
55 Kč/hodina
Studenti, senioři
45 Kč/hodina
Děti do 6 let
20 Kč/hodina
Plavecký areál Kopaniny
Kopaniny 2, Přerov
vstupné krytý bazén:
dospělí
50 Kč/hodina
6–15 let, důchodci 40 Kč /hodina
vstupné venkovní bazén:
dospělí
80 Kč /den
do 15 let, důchodci
60 Kč /den
3–6 let
20 Kč /den
Aquapark Olomouc
Kafkova ul., Olomouc
po–ne
9–21 hodin
vstupné:
Dospělí
130Kč/90 min
3–6 let
40 Kč/90 min
do 15 let
90 Kč/90 min
Koupaliště Majetín
po–ne 10 – 20 hodin
vstupné:
Dospělí
40 Kč
do 15 let
20 Kč
děti do 6 let
10 Kč
po 17.00 poloviční vstupné
Centrum zdraví Bohuňovice
6. května 616, Bohuňobvice
po – zavřeno
út 12.30–15.00 st 13.30–20.00
čt 12.30–19.00 pá 12.30–21.00
so 10.00–21.00ne 10.00–20.00
Dospělí
80 Kč/90 minut
Městské koupaliště Šternberk
Svatoplukova 15, Šternberk
Dospělí 45 Kč
Děti 25 Kč
Zdroj: webové stránky koupališť

