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Sezonu venkovních
koupališť na jižní
Moravě dnes jako
první zahajuje
brněnská Riviéra
Poslední sezonu před opravou
za 30 milionů korun má před sebou hlavní venkovní bazén
v akvaparku ve Vyškově. Má
narušenou statiku, odpadávají
v něm kachličky a jeho celkovou
rekonstrukci už nelze dále odkládat. Práce začnou ihned po
ukončení letní sezony. Jde o jeden z největších vodních světů
na Moravě s roční návštěvností
okolo čtvrt milionu turistů.

Tanec u bazénů
Investice do těchto oblastí se
vyplácejí. Tvrdí to například
zástupci brněnské městské společnosti Starez Sport, která pečuje o architektonicky jedinečné koupaliště Riviéra. Loni na

Vizualizace – Aqualand Moravia

Přestože vstupné na koupaliště a akvaparky na jižní Moravě, s ohledem na rostoucí
cenu vodného a stočného, letos mírně podraží, vodomilové se mohou těšit na četné novinky.
Na ty zve například brněnské
koupaliště Riviéra, jehož bazény připomínají říční koryto. Sezona na něm začíná již dnes.
Většina koupališť zahájí sezonu
ještě do počátku června.

Toboganový obr postaví do roka v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Bude měřit 242 metrů.
jaře skončila jeho rozsáhlá rekonstrukce za 200 milionů korun. V minulé letní sezoně Riviéru navštívilo rekordních 100
tisíc lidí.
Letos v areálu přibydou dvě
venkovní převlékací kabinky,
nová lehátka a devět párty stanů
sloužících pro odpočinek rekreantů ve stínu. Rozšířila se nabídka občerstvení a provozovatelé zařízení počítají i se stavbou beachvolejbalových hřišť.
Program roztančeného léta

připravil na nejbližší měsíce pro
turisty největší akvapark v Česku, jimž je Aqualand Moravia
v Pasohlávkách na Brněnsku.
Do nej ročně zavítá okolo třičtvrtě milionu lidí.
Již 15. června v něm odstartuje hlavní koupací sezonu megapárty s hudbou a tancem, která se do konce letních prázdnin
uskuteční ještě šestkrát. U bazénů se tak nebude jen odpočívat, ale i tančit. Na své si přijdou zástupci všech generací.

Mladší si budou moci vyzkoušet street dance nebo hip hop.
Starší se mohou těšit na klasiku
při oldies party.

Maxitobogan
i absolutní klid
Hlavní senzaci připravuje
akvapark na příští sezonu. Bude
jí unikátní rodinný tobogán,
který návštěvníky sveze i do
kopce. Jen jeho výroba přijde
na 40 milionů korun. Půjde spí-

še o vodní horskou dráhu než
o klasický tobogan. Dlouhá bude neuvěřitelných 242 metrů se
startem ve výšce, které odpovídá panelovému domu, a s převýšením 17 metrů. Obdobně
chytrou atrakci, která dokonce
návštěvníka před jízdou zváží,
lze najít na světě pouze v americkém Texasu.
Komornější relax nabízí ve
svých odpočinkových bazénech, a především dvanácti saunách resort Infinit Maximus

Policisté mohou v Brně
uzavírat Táborskou
Na špatnou situaci tento týden permanentně upozorňoval
místostarosta Brna-Židenic Petr
Kunc (Společně pro Židenice).
Situace byla tak kritická, že lidé
vystupovali z tramvají, aby šli
kus pěšky, a na další zastávce
nastupovali do tramvaje, která
jela před tou, z níž vystoupili.
Na situaci se podepisuje uzavírka Zábrdovického mostu
a zúžení ze čtyř pruhů na dva
okolo Zvonařky. V ranní špičce
je situace problematická v Brně
i bez uzavírek, v případě mimořádností doprava téměř kolabuje.
Vedle operativního uzavření
Táborské pro auta budou policisté usměrňovat dopravu i na
odbočce z Ostravské a Olomoucké směrem na Křenovou,
protože proud aut z této strany
výrazně zpomaluje průjezd aut
po Táborské.
(ČTK, zr)

Žďárský zámek
otevře zahrady

Foto PRÁVO – Petr Kozelka

Policisté a strážníci budou
moci od pondělí operativně zakázat autům vjezd do Táborské
a Nezamyslovy ulice ve směru
do centra Brna, řekla mluvčí
dopravního podniku Hana Tomaštíková.
Domluvili se na tom včera
zástupci Brna, městské části Židenice a firmy Brněnské komunikace s policisty a strážníky
při jednání, které inicioval dopravní podnik ve snaze zabránit
dalším extrémním zpožděním
tramvají kvůli kolonám osobních aut. Tramvaje zde v ranní
špičce obvykle nabírají až
půlhodinové zpoždění, v úterý
zde dokonce uvízlo 20 tramvají
a měly zpoždění až 55 minut.
„Dopravní kolaps měl zásadní
dopad na provoz nejen v Židenicích, ale ovlivnil MHD
v ostatních částech města,“
uvedla Tomaštíková.

stojící na břehu Brněnské přehrady. Je určen pouze pro dospělé, kteří mohou odpočívat
u rybníčku na rozkvétající louce
nebo navštívit některý ze saunovacích rituálů, o které je stále
větší zájem.
Odborníci přitom radí, že
saunování je vhodné i v létě.
Novinkou tohoto komplexu je
nedávno vybudovaná jeskynní
sauna inspirovaná tajemnými
přírodními podzemními prostorami Moravského krasu.

DALŠÍ OMEZENÍ. Před několika dny skončilo omezení na silnici 1/43 z Brna na Svitavy
u Černé Hory, řidiče však na jedné z nejfrekventovanějších komunikací na Moravě čekají komplikace. U odbočky na Boskovice totiž stavbaři zabrali jeden pruh kvůli opravě vozovky.
S komplikacemi musí řidiči počítat až do konce července.
(pko)

Letos podesáté bude mít veřejnost poslední květnový víkend (vždy 10 až 18 h) příležitost prohlédnout si soukromé
zahrady zámku Kinských ve
Žďáru nad Sázavou. Část výtěžku letošního ročníku pomůže
organizaci Popálky, pomáhající
lidem po popáleninovém úrazu
a jejich blízkým. Informovala
o tom Martina Sedláková z propagačního oddělení zámku.
Pozváním veřejnosti do běžně nepřístupných soukromých
zámeckých zahrad založila ve
Žďáru n. S. tradici letos zesnulá
hraběnka Thamar Kinsky už
rok předtím, než se Česko přidalo k mezinárodní akci Dny
otevřených zahrad (ta se letos
uskuteční o druhém červnovém
víkendu, v Kraji Vysočina bude
na 32 adresách). A iniciativa,
zpestřená bohatým doprovodným programem, se lidem zjevně strefila do vkusu.
(pch)

Miroslav Homola
Brno vzdá hold rodačce, řeholnici Marii Restitutě, která
byla v roce 1998 prohlášena za
blahoslavenou. Socha obětavé
ženě, která svůj život zasvětila
církvi a především pomoci potřebným, má vyrůst poblíž rodného domu Heleny Kafkové ve
čtvrti Husovice. Odhalena by
měla být podle náměstka brněnského primátora Petra Hladíka (KDU-ČSL) v roce 2021.
S nápadem na postavení sochy za zhruba dva miliony korun přišla místostarostka Brna-severu Miriam Kolářová
(KDU-ČSL), podle které Brno
žádného jiného blahoslaveného
nemá. Výsledná podoba sochy
vzejde ze soutěže vyhlášené
příští rok. V brněnské čtvrti

Lesná se navíc v současnosti
dokončuje moderní kostel, který bude této světici zasvěcen.
Podle informací z brněnské
diecéze se Helena Kafková narodila 1. května 1894 jako šesté
ze sedmi dětí v rodině obuvníka v Brně-Husovicích a byla
pokřtěna 13. května v kostele
Panny Marie Nanebevzaté
v Brně-Zábrdovicích. Po dvou
letech se celá rodina natrvalo
usídlila ve Vídni, ve čtvrti Brigittenau, kde Helena Kafková
prožila své dětství a školní léta.
Po dvou letech práce v trafice začala pracovat jako ošetřovatelka ve vídeňské městské
nemocnici v Lainzu, kde poznala sestry „křesťanské lásky“
III. řádu svatého Františka,
kam roku 1914 proti vůli svých
rodičů vstoupila. V roce 1915

Zdroj brněnská diecéze

Blahoslavená Marie Restituta dostane sochu i kostel

Blahoslavená Marie Restituta, brněnská rodačka Helena Kafková.

přijala řádové jméno sestra Marie Restituta (latinsky Obnovená). Od roku 1919 pracovala
jako sestra na operačním sále
v nemocnici v Mödlingu, kde si
brzy získala značnou autoritu
a byla známá a oblíbená jako
vynikající zdravotnice, obětavá
pomocnice i moudrá rádkyně.
V řeholním společenství hrála na harmonium, vedla pěvecký sbor a organizovala různé
slavnosti. Po nástupu nacistů
k moci zavěsila na nově otevřené oddělení nemocnice do
všech pokojů kříže a odmítala
je odstranit. Svou přímostí
a důsledností v obhajování víry
a práva si v nacistech získala
nepřátele.
V prosinci 1941 našel jeden
esesácký lékař za podivných
okolností, kdy šlo pravděpo-

dobně o nastraženou past, papír
s posměšnou a varovnou básní
proti nacistickému režimu, od
které si prý sestra pořizovala
kopie. Po jeho udání byla sestra
Restituta na Popeleční středu
18. února 1942 zatčena gestapem přímo na operačním sále.
Třináct měsíců byla vězněna
u Zemského soudu ve Vídni,
z toho pět měsíců v cele smrti.
I tam se však starala o své spoluvězeňkyně a snažila se jim
ulehčit jejich stav. Dne 30.
března 1943 byla v 18.21 hodin
popravena gilotinou.
Sestra Restituta byla 21.
června 1998 ve Vídni papežem
Janem Pavlem II. prohlášena za
blahoslavenou. Brněnská a vídeňská diecéze slaví její svátek
29. října, v den, kdy byla odsouzena k smrti.
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