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Plavecký a sportovní areál Hloubětín (téměř) v plné kráse

Návštěvníky hloubětínského bazénu jistě potěší zpráva, že další etapa prázdninové rekonstrukce je u konce a od začátku září si mohou
za nezměněnou cenu jít zase zaplavat. Jak nás informoval JUDr. Jan Tošner, generální ředitel firmy MONTSERVIS PRAHA a.s., jež
celý areál od roku 1999 spravuje, hlavní město Praha letos ze svého rozpočtu poskytlo částku větší než šestnáct milionů korun, a tak
došlo nejen na realizaci bezpodmínečně nutných oprav, ale bylo možné investovat i do takových vylepšení, jež rozšíří nabídku služeb.
Kromě kompletní rekonstrukce elektrické instalace, opravy celého vnějšího pláště bazénu a výměny dveří proběhla i modernizace
prostor občerstvení, které donedávna dělalo zařízení ostudu, a nově se v pánských i dámských sprchách objevily parní komory.

"Kompletní rekonstrukcí, která bude ukončena nejpozději v polovině listopadu, prochází také tělocvična, říká dr. Tošner, "nově se
buduje sauna. Vzhledem k opravě pláště se zdrželo její otevření, avšak již v polovině října bude plně sloužit veřejnosti. Na stavební část
sauny poskytl peníze Magistrát - téměř 700 tisíc korun - a MONTSERVIS PRAHA a.s. jako provozovatel zakoupil všechno, co tvoří její
vybavení. Další novinky budou následovat: "Stavebně je připraveno fitcentrum a solárium. Vzhledem k tomu, že chceme koupit velice
kvalitní zařízení, otevření obou prostor předpokládáme někdy v dubnu příštího roku.

Celý areál nabízí řadu možností ke sportovnímu vyžití. Díky grantové podpoře ze strany Městské části Praha 14 se může dále rozvíjet
činnost několika sportovních klubů, jež tu už déle působí: akvabel, potápěčů, tenistů a Basketu Slovanka. "Také o plaveckou výuku
škol je velký zájem a můžeme potvrdit, že kapacita bazénu je již téměř vyčerpána. Přesto se těšíme na další návštěvníky a příští rok se
budeme snažit dokončit veškeré opravy uvnitř bazénu - hlavně výměnu vzduchotechniky - a upravit jeho okolí. Chceme, aby v příštím
roce mohli lidé využívat v létě i venkovní prostor včetně zahrady a aby při koupání nebyli závislí na znečištěných přírodních nádržích,
rybnících a řekách, říká dr. Tošner. -vš-

Na začátku září ještě zdobilo čelní stěnu budovy lešení. foto: vš
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