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Koupací sezona může
začít. Jen to počasí...
Brněnská koupaliště
se chystají na sezonu.
Riviéra sice podraží,
ale slibuje vstupy bez
front, lepší občerstvení a organizované hrátky pro děti i dospělé.
S problémy kvůli opravě mostu musejí počítat lidé směřující na
koupaliště do Zábrdovic.
Milada Prokopová
redaktorka MF DNES
BRNO I když teploty kolem 10 stupňů Celsia a nepříjemný studený vítr
nutí lidi balit se do kabátů a bund,
provozovatelé brněnských koupališť dokončují přípravy na léto. Na
Riviéře a na Kraví hoře chtějí sezonu zahájit už příští sobotu, 25. května. Zbytek to plánuje až o týden
později.
Podle meteorologů se příchod nějakého slunečnějšího počasí zatím
úplně nechystá, a tak první dny na
koupalištích budou spíš pro otužilce. Na Riviéře, která pojme denně
až osm tisíc lidí, se na letošek přitom speciálně připravili na velké
nápory lidí. „Poučili jsme se z připomínek návštěvníků a pro letošek
udělali několik vylepšení,“ říká náměstek brněnské primátorky Petr
Hladík (KDU-ČSL).
Na Riviéře tak vylepšili hlavně

kasy, které kvůli loňské více než stotisícové návštěvnosti nestíhaly. „Vybudovali jsme dvě nové klasické pokladny a jeden automat, umožnili
jsme nákup po internetu přes
e-shop, takže lidé nemusejí stát
u vstupu. Postavili jsme nové převlékárny, zónu s lehátky, devět párty stanů, aby se lidé mohli schovat
ve stínu, a novinkou jsou animační
programy pro děti a dospělé, aby si
návštěvníci mohli nejen zaplavat,
ale i zatančit, něco si vyrobit nebo
se vzdělat,“ vypočítal Hladík.
A zlepší se i občerstvení. Nově přibudou stánky se zmrzlinou, s kávou, palačinkami a čerstvými ovocnými šťávami. K dispozici bude
bezlepková strava a saláty.
Zdražování o desetikoruny
Lidé ale zaplatí o něco víc než loni.
Celodenní vstupné stoupne ze 180
na 200 korun a o dvě desetikoruny
podraží i dopolední a odpolední
koupání. Rodina dá místo loňských
390 nově 450 korun. Důvodem je
zdražení vstupních nákladů, hlavně energií.
Podraží i další koupaliště, které
provozuje městská společnost Starez-Sport, koupaliště v Zábrdovicích, kde celodenní lístek vyjde dospělého na 130 korun (loni 110 korun), rodinné vstupné stoupne ze
300 na 360 korun. Výjimkou bude
první otevírací den 1. června. „Protože připadá na Den dětí, projdou
děti do 14 let zdarma,“ poznamenala mluvčí společnosti Starez-Sport
Michaela Radimská.
Žádné velké novinky provozovatelé nechystají. Návštěvníci se naopak musejí připravit na to, že se
kvůli opravě Zábrdovického mostu

ze směru z Cejlu do areálu auty nedostanou. Dá se tam ovšem zajet
od Staré osady.
A s odsunutými zastávkami MHD
musejí v červnu počítat kvůli opravě Křižíkovy ulice i lidé mířící na
koupaliště Královo Pole, které otevírá také 1. června. I tam mají děti
vstup zdarma. Po celý červen bude
otevřeno od 10 do 20 hodin za zvýhodněné celodenní vstupné 150 korun. V červenci a srpnu je otevřeno
od 9 do 21 hodin a vstupné je
o 30 korun vyšší. V ceně vstupenky
je celé léto zapůjčení lehátek, vodní atrakce, sportoviště, dětský park
a trampolíny pro malé děti.
Naopak jednodušší cestování budou mít po celoroční opravě Údol-

Fakta
Základní ceník vybraných
koupališť v Brně
Riviéra
dopolední
odpolední
celodenní
rodinné

100 Kč
120 Kč
200 Kč
450 Kč

Zábrdovice
odpolední
celodenní
rodinné

70 Kč
130 Kč
390 Kč

Kraví Hora (červenec, srpen)
dospělí celodenní
150 Kč
děti 6–15 let, senioři
80 Kč
děti do 6 let
zdarma
Biotop – Komárov
dospělí celodenní
děti od 6 do 15 let
rodinné vstupné

100 Kč
50 Kč
180 Kč

Univerzity oslavují sté výročí
výstavami i filmovým festivalem

ní ulice lidé, kteří vyrazí na koupaliště na Kraví hoře. To otevírá
25. května a radnice Brna-střed, která koupaliště a okolní sportoviště
na Kraví hoře provozuje, spojí zahájení s 15. výročím jeho novodobé
podoby. „Chystáme celodenní program, promítání, koncerty, hry pro
děti a vstup bude zdarma. Novinkou je automatická pokladna
u vchodu,“ popsala mluvčí radnice
Brna-střed Kateřina Dobešová. Celkově zůstává vstupné na stejné
úrovni jako loni. V červnu a září
100 korun, děti od 6 do 15 let polovic, o letních prázdninách pak
150 korun a děti 80 korun.
A od června otevře i první koupací biotop v Komárově, který k čištění nepotřebuje chemikálie, takže je
vhodný pro alergiky a lidi s citlivou
pletí. Patří pod městskou část
Brno-jih a za vstup dají lidé za den
100 korun a odpoledne po 15. hodině polovinu. V červnu a září je otevřeno od 10 do 20 hodin, v červenci a v srpnu už od 9 hodin. Za poplatek 50 korun je k mání lehátko. Za
20 korun se dá koupit jednorázová
plína pro dítě.
Na provoz se připravuje i soukromé koupaliště Dobrák v Králově
Poli. „Zatím jsme ve fázi čištění
a oprav po zimě. Rádi bychom otevřeli v sobotu 1. června. Tehdy
bude vstup zdarma. Jinak jsme od
loňska nezdražili, takže dospělé celodenní vstupné je ve všední den
150 a o víkendech 170 korun, pro
děti od 3 do 15 let 80 korun včetně
vstupu do Funparku. Máme odpolední i dopolední vstupné. A kdo
přijde večer od 20 do 21 hodin, dá
padesátikorunu,“ popsal provozní
koupaliště Tomáš Gálik.

Riviéra 2020: kryté kurty i olympiáda
BRNO Jakmile se letos zavřou brány za posledními návštěvníky koupaliště Riviéra, najedou do areálu
bagry a stavební stroje a začnou s výstavbou krytých kurtů na plážový
volejbal.
„Doplní ty venkovní, ale zároveň
budou sloužit větší část roku.
K tomu vybudujeme zázemí se šatnami a restaurací. Je to první krok
k tomu, aby Riviéra sloužila lidem
celoročně,“ říká Martin Mikš, ředitel městské společnosti Starez-Sport, která areál v Pisárkách
provozuje. V plánu následně je i rekonstrukce hlavní budovy.
„Studii už máme hotovou. Budova je nevzhledná a není moc využitá. My bychom do ní chtěli začlenit
cvičební sály, wellness a další aktivi-

INZERCE

Zaměstnání - Nabídka
Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních
pozic: referent územního plánování, vedoucí
oddělení územního plánování a památkové
péče. Bližší informace o inzerovaných pracovních pozicích a k postupu pro zařazení do
výběrového řízení naleznete na www.slapanice.cz (úřad - volná místa nebo na úřední desce). Kontakt: Bc. Luboš Lebloch, tel.: 533
304 211, lebloch@slapanice.cz
199019

Nemovitosti - koupě
Hledám ke koupi chatu nebo chalupu k rekreaci. Tel.: 732136605
197955

Podnikatel hledá nemovitost ke koupi –
Brno a okolí. Tel. 731765248
198034

Hledám ke koupi chatu nebo chalupu k rekreaci. Tel.: 732136605
198044

Byty - koupě
Koupíme byt v Brně. I původní stav. Tel.
731707067
197928

Zajištění manželé koupí byt 2+1 nebo 3+1.
Tel. 703120935
197937

Pod střechou K venkovním kurtům na plážový volejbal přibudou na Riviéře
příští rok i kryté. Vizualizace: Starez-Sport

Brno

Vranov nad Dyjí

Rozpuštění
průvodu radikálů
přezkoumá soud

Na Cornštejně
objevili podzemní
schodiště

Rozpuštěním prvomájového shromáždění radikální Národní a sociální fronty v Brně se bude zabývat
krajský soud. Nacionalistický spolek podá správní žalobu proti postupu radnice Brna-střed, jejíž tajemník Petr Štika shromáždění na
Nových Sadech rozpustil, aniž
účastníci prošli celou plánovanou
trasu pochodu. Text žaloby zveřejnil aktivista Tomáš Pecina. Cílem je
dosáhnout určení, že výzva ke změně trasy i rozpuštění shromáždění
byly nezákonné. „Pokud se organizátoři shromáždění cítí poškozeni
na svých právech, mají možnost
podat žalobu,“ konstatovala mluvčí radnice Brna-střed Kateřina Dobešová. (ČTK)

Archeologové odkryli na hradě
Cornštejn u Vranova nad Dyjí na
Znojemsku podzemní schodiště,
které vedlo k cisterně na pitnou
vodu. Už v sobotu si ho prohlédnou i první návštěvníci hradu ze
14. století při zahájení turistické sezony. Aby se ke schodišti dostali,
museli archeologové vynosit z podzemí velké množství suti, která místo zasypala po zhroucení pater starého hradního paláce. „Tušili
jsme, že pod sutí něco takového
bude, protože z ní vykukoval kousek ostění. Nevěděli jsme ale, zda
je tam schodiště nebo rampa a v jakém bude stavu,“ uvedl archeolog
Jihomoravského muzea David Rožnovský. (ČTK)

ty, které by se tam daly provozovat
i v zimě,“ popsal Mikš. Stavba kurtů
se zázemím přijde zhruba na 30 až
40 milionů, hlavní budova odhadem na 100 milionů.
Riviéru čeká letos i v příštím roce
řada akcí, ale největší bude bezesporu Letní olympijský festival 2020.
Město o něm jedná s Českým olympijským výborem. „Riviéra bude
hlavním centrem, ale dalšími místy
bude sousední policejní areál a velodrom na výstavišti a také přehrada, kde se soustředí vodní sporty,“
popsal radní pro sport Jaroslav Suchý (KDU-ČSL). Akce se uskuteční
v době konání letní olympiády v japonském Tokiu od 24. července do
9. srpna. Město Brno už na ni přislíbilo 12,5 milionu korun. (pro)

To nejvzácnější ze svých sbírek,
insignie, ukážou od tohoto týdne dvě brněnské univerzity. Ode
dneška jsou k vidění v Galerii Jih
na Špilberku prvorepublikové
i pozdější insignie Mendelovy
univerzity (na snímku nahoře
uprostřed rektorské žezlo z roku
1939), v Moravské galerii se od
pátku představí i ty z vlastnictví
Masarykovy univerzity včetně
různých památných dokumentů
(na snímku dole kopie zřizovací
listiny univerzity). K nim navíc
přidají akademici i další zajímavosti. „Asi to nejvýraznější, co
lidé uvidí, je na stěnách. Velké

panely totiž znázorňují asi 130 tisíc závěrečných prací, které studenti univerzity napsali. Skupina dobrovolníků je postupně
bude popisovat,“ upozornil kurátor Ondřej Chrobák. Výstava
Mendelovy univerzity potrvá do
15. června, Masarykova univerzita čeká návštěvníky až do konce
září. Od pátku do neděle se navíc v Univerzitním kině Scala
uskuteční filmový festival Munifesto. Na něm zájemci zhlédnou
19 filmů, které jsou tématem
nebo tvůrci napojeny na Masarykovu univerzitu. (mls) Foto: Václav Šálek a Monika Hlaváčová, ČTK

ČKD Blansko opravuje „své“
hydroelektrárny v Bulharsku
BLANSKO Loni v květnu podepisovali zástupci blanenského podniku
ČKD, specializujícího se na výrobu
vodních turbín, významný kontrakt. V konkurenci dalších čtyř
společností totiž uspěli v soutěži
o zakázku na opravu hydroelektráren v Bulharsku. „Jedná se o velké
seskupení tří elektráren, které tvoří
jednu z páteřních sítí bulharské
energetiky,“ uvedl marketingový
manažer blanenského ČKD Tomáš
Keprta.
Společně s chorvatskou firmou
Končar jde o zakázku v přepočtu za
zhruba půl miliardy korun, na které obě společnosti pracují od začátku letošního roku a budou až do

konce toho příštího. Každá společnost získá přibližně polovinu zmíněné sumy, přičemž ČKD se bude soustředit na fyzickou rekonstrukci turbín a Chorvaté dodají moderní zařízení pro ovládání chodu vodních
elektráren. Cílem je zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny a spolehlivosti provozu.
Návrat do bulharských hor
Kromě klasických hydroelektráren
pod přehradou Belmeken v pohoří
Rila se rekonstrukce týká i přečerpávací nádrže u obce Sestrimo. Pro
ČKD nejsou tato vodní díla nijak neznámá. Na Belmeken i Sestrimo už
na začátku 70. let dodával podnik

dosud fungující turbíny, které právě teď opravuje.
Pro blanenskou firmu to nemusí
znamenat poslední zakázku v této
zemi. Uchází se i o další. „Jasno by
mělo být na konci třetího čtvrtletí
letošního roku,“ doplnil Keprta.
Současná zakázka, na níž pracují,
je totiž součástí projektu obnovy celého vodního komplexu v bulharském pohoří za odhadovanou
sumu takřka miliardy korun.
Blanenské ČKD má za sebou z nedávné doby také spolupráci s brněnskou firmou na výrobu ložisek
ZKL na dodávkách zařízení pro polskou přečerpávací elektrárnu Zarnowiec. — Marek Osouch

