Brno: nudistům se žije blaze

Několikrát jsem zaznamenal stížnosti z řad nudistů, že pro svůj koníček mají zde v Brně i jeho okolí málo příležitostí, resp. nedostatek lokalit. Já sám jako dlouholetý zastánce nudismu však mám poněkud odlišný pocit. Ano, oficiální nudistická pláž je u Brna pouze jedna, samozřejmě teď myslím Osadu na Brněnské přehradě (dřívější obtíže se „soužitím“ nudistů a textiláků tam byly zdárně vyřešeny), avšak existuje i řada „neoficiálních“ a možná i hezčích lokalit. Osobně za nejlepší místo pro plavání bez plavek u Brna považuji Růženin lom pod kopcem Hády, což je opravdu skvěle fungující „smíšená“ (anglicky „clothing-optional“) lokalita, tedy určená pro nudisty a textiláky zároveň. Návštěvníkům se tam nabízí překrásná příroda (ostatně se jedná o přírodní rezervaci, čímž bych si zároveň dovolil apelovat na citlivé a opatrné chování, protože se tam vyskytuje řada chráněných druhů rostlin), obrovská plocha k opalování a dvě rozlohou sice malá, ale kvalitou vody vysoce nadprůměrná jezírka. Na nich je třeba ocenit hlavně to, že „nekvetou“, tedy nejsou zamořena sinicemi. Krásné přírodní prostředí možná vhodně působí i ve prospěch tolerance, protože nudisté a textiláci se tam snášejí bez jakýchkoliv potíží. Poměr obou skupin je dost proměnlivý, ale nudisté zpravidla mírně převažují. Něco podobného se dá konstatovat i o dalším výborném místě, jež také náleží do kategorie „clothing-optional“. Jde o tzv. Jezírko, zaplavený kaolinový důl mezi vesnicemi Lažánky a Maršov. Menší nevýhodou je obtížnější přístup po strmých březích a poměrně málo prostoru, ale pochvalu si určitě zaslouží nádherná příroda a vynikající voda. Ta je „špinavá“ jen zdánlivě, její tmavou barvu způsobuje nasycení rozpuštěným kaolinem, díky němuž se opět není třeba bát sinic. Některé ženy možná zaujme informace, že kaolinové bahno prý má blahodárné účinky na pleť. A z hlediska nošení nebo nenošení plavek zůstává „Kaolínka“ (jak se jí mezi místními také říká) na volbě každého návštěvníka. Někdy tam na nudistické plavání zavítají i větší skupiny nadšenců. Kromě lokalit v přírodě ale mají nudisté k dispozici i několik dalších rekreačních zařízení, jež v určené doby nabízejí „bezplavkový“ provoz. Na prvním místě je nutné zmínit mimořádně vstřícné centrum Wellness v Brně Modřicích, kde jsou nudisté vítáni hned třikrát týdně (konkrétně každé úterý, čtvrtek a sobotu vždy od 18 hodin). V menším měřítku pak nabízejí tzv. N-hodiny rovněž jiná wellness zařízení nebo bazény. Jak se tedy žije nudistům v Brně a okolí? Dle mých zkušeností docela dobře. Přeji krásné léto, pokud možno bez plavek.
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