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Kam za koupáním

V letních měsících ožívají břehy řek, rybníků, přírodních koupališť a nádrží. Pobyt u vody se stal prvořadým motivačním prvkem
krátkodobé i dlouhodobé rekreace. Žijeme však v Praze, kde je, jak známo, citelný nedostatek vhodných míst ke koupání v přírodě. Na
Praze 14 a v jejím bezprostředním okolí je sice mnoho rybníků, ale většina z nich je ke koupání nevhodná. Jsou zabahněny, s kalnou,
nevábně páchnoucí vodou. Význam mají hlavně pro chov ryb a rybolov. Výjimkou je rybník u Svépravic, kde je provozováno přírodní
koupaliště s travnatým břehem, molem a písečnou pláží. Zcela dnes chybí finance a vůle k ozdravění a zpřístupnění existujících malých
vodních nádrží pro rekreaci, jako je třeba rybník Martiňák na dohled od Černého Mostu. Tristní je osud hloubětínského přírodního
koupaliště Pražských lázní v údolí Rokytky u lesíka pod železniční tratí na území Prahy 9. Mnoho lidí si ještě pamatuje, jak se tam
chodili koupat do 45 m bazénu s převlékárnami, sprchami, občerstvením, tenisovými kurty, hřištěm na volejbal a stolní tenis. To vše
bylo odstraněno. Poblíž byly vybudovány dva nové, padesátimetrové bazény se zázemím, kde měla být restaurace a sauna. Dnes jsou
z tohoto nedostavěného torza ohořelé rujny, v nichž se usadili bezdomovci. (viz foto dole).

Za koupáním musíme tedy jinam - na výběr máme přírodní koupaliště s bazény v Čakovicích, v Klánovicích (autobusem z terminalu
Černý Most) a v Úvalech (na horním snímku, dobré vlakové spojení ze zastávky Kyje nebo Dolní Počernice). Koupaliště v Kobylisích je
letos uzavřeno. Přes léto nebude v provozu ani plavecký bazén v Hloubětíně. Jako náhradu můžeme doporučit letňanský plavečák
Lagoon se saunou, fitcentrem a výřivkami (autobusem č. 186 z Černého Mostu do zastávky Tupolevova).

Mnoho lidí v současné době využívá finanční dotace z EU, díky níž si lze s výraznou slevou pořídit vlastní domácí venkovní bazén s
průzračně čistou vodou. Otázku, kam za koupáním, pak můžete klidně pustit z hlavy.
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