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Místo k moři do Hloubětína?

Areál plaveckého bazénu, zahrnující také tělocvičnu, tenisové kurty a zimní vytápěnou tenisovou halu, je majetkem hlavního města
Prahy a byl v roce 1999 na deset let pronajat firmě Montservis Praha a.s. Tato společnost financuje jeho provoz, podílí se na činnosti
zdejších sportovních klubů (aerobik, akvabely, potápěči) a usiluje o modernizaci těch částí komplexu, jež časem výrazně zchátraly. Že
se tak stalo, není divu - vždyť bazén s tělocvičnou byl vybudován v roce 1979. Provozovatelům bylo jasné, že realizovat vlastní
představy o plně funkčním a v neposlední řadě esteticky vyhovujícím plaveckém a sportovním centru nebude jednoduché.
Rekonstrukce, na něž Magistrát hlavního města Prahy ročně věnuje více než 10 milionů korun, probíhají vždy o prázdninách - a o tom,
že ta letošní, třetí v pořadí by měla přinést nejednu změnu, jsme si povídali s vedoucí areálu Zdeňkou Tošnerovou. 
Jaké úpravy zatím v bazénu proběhly?

"V roce 2000 se rekonstrukce týkala jak samotného bazénu, u kterého byla provedena izolace a byl vykachlíčkován, tak sociálního
zařízení, tedy sprch a osušoven, nově byl zřízen floating. Loni se dělala nová střecha a přímo u bazénu nové podhledy a osvětlení,
změnila se také technologie čištění vody - v jejím rámci došlo k oddělení malého bazénu. A protože jsme chtěli přijít s nějakou
novinkou, vymysleli jsme, že v něm bude slaná voda. Je to určeno dětem - dnes je hodně dětí alergických a třeba nesnášejí chlor -,
dospělí do malého bazénu můžou jako doprovod. Využíváme australskou technologii, teplota vody je o něco vyšší než bývá obvyklé."

S čím se počítá pro letošní rok?

"Bude se hlavně provádět rekonstrukce obvodového pláště - je třeba vyměnit skla a nosné sloupy, které jsou zkorodované -, a slanou
vodu chceme dát i do velkého, pětadvacetimetrového bazénu. Rádi bychom také opravili terasu, nakoupili lehátka a instalovali
venkovní sprchy, aby mohl být v následujícím roce bazén otevřen pro veřejnost i v létě. Předpokládáme, že peníze od města zase
dostaneme, záleží ale na tom, kolik jich bude. Pokud se Basketu Slovanka, který působí v tělocvičně, podaří sehnat příslušnou částku,
zhruba pět milionů, kompletně by se rekonstruovala tělocvična včetně zázemí. Chceme, aby nabídka aktivit byla co nejširší - po
uvolnění bytu bývalého správce tento prostor hodláme využít jako saunu nebo fitness."

Zaznamenali jste zvýšený zájem veřejnosti po loňské prázdninové rekonstrukci?

"Zájem je větší, lidé jsou spokojenější. Zdražení vstupného pro dospělé o deset korun (pozn. red.: na padesát korun na hodinu, u dětí
do šesti let zůstává deset korun, děti do patnácti let a studenti platí pětatřicet) ale není důsledkem rekonstrukce, došlo k němu proto,
že se zvyšovala cena elektřiny a vody. Provoz si financujeme sami, máme tu více než dvacet zaměstnanců a musíme se snažit,
abychom veškeré náklady pokryli. V příštím roce bychom vstupné chtěli udržet na stejné výši."
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