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Lužáneckou ulici
uzavřou opravy
Brno – Lužáneckou ulicí v
Brně řidiči ode dneška ne-
projedou. Na déle než rok ji
totiž zavře rekonstrukce vo-
dovodu a kanalizace a obno-
va povrchů silnic i chodníků.
Dělníci začnou kopat v ulici
v pondělí.(pah)

BRNO
DNES

Teplárny ukončily
rekordní sezonu
Brno –Od včerejškamohou
zimomřiví Brňané spoléhat
už jen na hřející slunce a
rostoucí venkovní teploty.
Firma Teplárny Brno ohlásila
konec rekordní sezony. Do-
mácnosti vyhřívala 248 dnů,
nejdéle za deset let. (pah)

BRNO
VČERA

Má smysl omezovat 
reklamy?

Skóre r o v n o s t i

Nová otázka každý den na 
www.rovnost.cz
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POČASÍ
v Jihomoravském kraji
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Daruj krev v Brně: 70 let

Více na str. 3

První brněnskou transfuzní stanici založili přesně 
před sedmdesáti lety ve svatoanenské nemocnici. 

Nyní je jedno z nejmodernějších pracovišť 
v České republice ve Fakultní nemocnici Brno.

V polovině června si lidé každoročně 
připomínají Světový den dárců krve.

Koupaliště v Brně otevírají své brány
Tři brněnská koupaliště
dnes zahájí letní sezonu.
Na jiných už se lidé
koupou. Na návštěvníky
čekají i letos novinky.

ONDŘEJ KALOUD

Brno –Na dece se zmrzlinou v
ruce a sluncem v zádech. Lidé
už zase mohou trávit volné
chvíle venku u vody. Své brá-
ny dnes otevírají tři koupališ-
tě v Brně. Meteorologové na
víkend předpovídají teplé po-
časí.
Na plovárnu v Zábrdovicích

dnes, při příležitosti startu

sezony, pustí děti zdarma. „Na
koupališti přibyla trampolína
a stánek s točenou zmrzlinou.
Novinkou je i možnost koupit
celodenní a odpolední vstu-
penky online na portálu Brno
ID,“ popsala mluvčí společ-
nosti Starez-sport, která
sportoviště spravuje, Michae-
la Radimská.
Zdarma se dnes osvěží ve

vodě všichni návštěvníci
koupaliště Dobrák v Králově
Poli.
Poprvé dnes zájemci o

koupání přijdou i do biotopu
v Brně-jihu. „Speciální pro-
gram nemáme. Budeme ho

mít až za týden. Letos jsme
zdražili asi o deset procent
kvůli inflaci a vývoji ekono-
miky,“ sdělil zástupce ředitele
David Penč.

Meteorologové na víkend
předpovídají teploty od třia-
dvaceti do devětadvaceti
stupňů. „V sobotu bude větši-
nu dne polojasno a lokálně
přeháňky. V neděli čekáme
jasno až polojasno,“ uvedla
Tereza Uhlíková z brněnské
pobočky Českého hydrome-
teorologického ústavu.
Letošní sezonu venkovního

koupání už očekává Tomáš
Sůsa. „Na Kraví horu chodím
plavat i přes zimu. Ale už se
těším, až půjdu i do venkov-
ního bazénu. Mají tam levné
pivo i lehátka,“ uvedl muž.
Koupaliště na Kraví hoře

oslavilo letos patnáct let od
velké rekonstrukce. Sezonu
zahájilo již v květnu, stejně
jako koupaliště Riviéra. K
rychlejšímu odbavení lidí tam
pomůžou nové zděné po-
kladny. Novinkou jsou i dvě
další převlékací kabinky.
Naopak v nedohlednu je

zatím stavba nového aqua-
parku za Lužánkami, o kterém
už Brněnský deník Rovnost
informoval. „Úředníci na po-
už Brněnský deník Rovnost
informoval. „Úředníci na po-
už Brněnský deník Rovnost

zemky zapsali restituce. Nej-
prve se s nimi musíme vypo-
řádat. Ale nejde odhadnout,
kdy to bude,“ uvedl náměstek
primátorky Petr Hladík.

Koupaliště v Brně
P Koupaliště Zábrdovická: no-
vě točená zmrzlina a tram-
polína

P Koupaliště Riviéra: další dvě
pokladny a převlékací kabin-
ky

P Koupaliště Dobrák: na dnešní
zahájení vstup zdarma

P Biotop Brno-jih: letos asi
o deset procent zdražil

ROZHOVOR

Nakažené
maso lidé na
první pohled
nepoznají, říká
ředitel
krajské
veteriny
strana 2

BOJ O VŠECHNO
Vrátí se Zbrojovkamezi
českou fotbalovou elitu,
nebo zůstane o patro níž?
Otázka, na kterou odpoví
zítřejší barážová odveta
s Příbramí. strana 16

Magazín VÍKEND
Michael Žantovský: Havel byl na své vaření pyšnější než                               na svou politiku
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Den bezpečnosti:Den bezpečnosti:
Záchranáři dětem
Sobota 1. června 2019
Výstaviště Brno
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SOBOTA 1. ČERVNA / NEDĚLE  2. ČERVNA 2019 - ČÍSLO 126 CENA 19 KČ
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