Z jihu

Pohoda má týpí i kontejnery
Kemp Pohoda v Roudné na
Táborsku se dočkal rozsáhlé
rekonstrukce. Novinky cílí
hlavně na rodiny s dětmi.
LENKA POSPÍŠILOVÁ

H

osté se mohou
kromě klasických chatek,
karavanů a stanů letos poprvé
ubytovat i v šesti obytných
kontejnerech nebo pěti indiánských týpí. Radost z pobytu
na pláži i nových herních prvků na hřišti mají hlavně děti.
Letošní sezonu zahajoval
nový provozovatel Tomáš
Leibl v květnu, od února tu ale
byl denně, přestavba totiž
podle starostky Evy Kropáčkové začala mnohem dřív.
„Chtěli jsme rozšířit klientelu
obecního kempu hlavně
o mladé rodiny s dětmi. Využili jsme období, kdy nebyl
kemp tolik obydlen a vrhli se
na úpravy všeho druhu,“ vysvětlila.
Návštěvníci chválí zázemí,
ale i výběr jídel a blízkou pískovnu. „Je to moc pěkný
kempík, jsme tu poprvé, jen
na pár dní,“ přiblížila Barbora
Jordáková, která si tu užívala
volné chvíle s rodinou. „Děti
jsou nadšené, líbí se jim hřiště
a hlavně koupání,“ zmínila.
I ceny jsou podle ní přívětivé. „Přijeli jsme ve středu a
v pátek se vracíme domů,
máme pronajatou chatku,
moc se nám líbí i společné sociální zázemí se sprchami,“
zhodnotila.
VODÁCI A CYKLISTI
Rekonstrukce se dočkala i restaurace, sociální zařízení
včetně veřejného osvětlení.
Podle provozovatele Tomáše

AREÁL KEMPU se nachází v dosahu pískovny. Mezi novinky patří obytné kontejnery, indiánské týpí i nové dětské hřiště s atrakcemi. Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Leibla se tu denně vaří dvě až
tři hotová jídla a víkendy
zpříjemňuje country muzika.
„Místní specialitou je langoš.
I když jsme ho nechtěli dělat,
kvůli zájmu hostů jsme ho
museli vrátit na jídelníček
spolu se smažákem,“ smál se.
V červnu chodili podle něj
převážně místní a lidé z okolí,
pak začali přibývat vodáci a
další návštěvníci. Areál je častou zastávkou cyklistů. „Zadní
chatky jsou obsazené, celková
kapacita je naplněná tak
z dvaceti procent, máme místo pro stany i karavany, o víkendu je obsazenost vyšší,“
přiblížil s tím, že v areálu může složit hlavu víc než 200 lidí
současně.
JAKO INDIÁNI
O spaní v týpí mají zájem
hlavně rodiny s dětmi. Chtějí

zkusit bydlet jako indiáni.
Uvnitř je dřevěná podlážka, a
ve dvou jsou postele s matrací,“ přiblížil. Kontejner je zase
vybaven dvoulůžkem, ledničkou, stolkem a židličkami.
„Nechybí přenosná klimatizace,“ dodal Leibl.
Velký lákadlem je písečná
pláž. „Navezl se další písek,
aby byla komfortnější.“
NA LANOVKU I PIVO
Podle starostky došlo k zásadní renovaci hřiště, vyměněny byly staré herní prvky za
multifunkční věžovou sestavu, přibyla lanovka, lanová
pyramida, řetězové houpačky,
kolotoč a obří vzduchová
trampolína. „Zrekonstruovali
jsme buňky na obytné kontejnery a upravili veřejné
prostranství kempu výsadbou
zeleně. Další výsadba nás ještě

čeká,“ uvedla s tím, že obec
chystá i opravu chatek.
Podstatnou věcí bylo rozšíření vodovodních a kanalizačních rozvodů a výstavba
přípojek na elektrickou energii.
Pro potřeby návštěvníků
pískovny je na okraji kempu
i nový prodejní stánek. „Mohou se osvěžit zmrzlinou, ledovou kávou i točeným pivem,“ dodala starostka.

