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Bazény praskají. A budou dál
Oprava budějovické plovárny začne až příští rok. Místo sto milionů investuje město polovinu

České Budějovice - Koupání v zastaralých bazénech a téměř žádné
doplňkové atrakce. S tím se budou
muset ještě dvě sezony smířit obyvatelé Českých Budějovic. Dlouho
plánovaná oprava letní plovárny na
Sokolském ostrově totiž začne až
příští rok. Město za ni zaplatí zhruba padesát milionů korun.
„Většina stavebních prací se bude
muset udělat v době mezi letními
Václav
měsíci. V opraveném areálu by se
Koblenc
lidé mohli koupat už v roce 2010,“
redaktor MF DNES
slíbil náměstek českobudějovickée to oblíbený refrén, jímž novi- ho primátora František Jelen.
Na jediném letním koupališti v ténáře leckdo rád nakopne. Naposledy včera obhájce obžalova- měř stotisícovém městě už roky
praskají bazény. Sokolský ostrov toné vedoucí lahůdek z Meinlu: métiž leží na písčitém podloží, na
dia vyvolala hysterickou kampaň.
Je to prostě pakáž žurnalistická,
chce se jednomu dodat. Jenže.
Když koupíte gothaj, na němž právě sklidili plísňové pole, a jako
předkrm si dáte salát, který už týden přesluhuje, popadne velmi hbitě hysterie vaše útroby. Kdo zažil,
ví. Možná by pomohlo, kdyby si
pan obhájce zobl pár deka meinlovského vlašáku. To by byl hysterák...

■ K věci

Pakáž mediální,
hysterie a vlašák

J

Všechny velké
řeky jsou sjízdné
Jižní Čechy (khr) - Všechny velké
jihočeské řeky jsou sjízdné, ale víkendové počasí vodákům příliš přát
nebude. Teploty proti dnešku klesnou a přidají se dešťové přeháňky a
bouřky.
Vltava se může splouvat ze Soumarského mostu, kde je hladina dva
centimetry nad limitem, takže na některých místech budou lodě drhnout
o dno. Z Vyššího Brodu už teče
vody dost. „Otava je sjízdná ze Sušice, Lužnice ze Suchdola,“ upřesnil
František Vavruška z budějovické
pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
Teplota vody na dolních tocích
řek a v přehradách se pohybuje okolo 23 stupňů Celsia.

němž se velmi silně projevují změ- celkově vylepšit prostředí a areál dony hladiny a tlaku vody v řece Vlta- plnit o některé herní prvky a vodní
vě. Každou chvíli musí obklady a atrakce,“ vypočítal Jelen.
spáry opravovat řemeslníci.
Právě ty by obyvatelé Budějovic
uvítali. Ve srovnání s okolními akvaparky je totiž na zdejší letní plovárBazény v zemi lépe upevní
ně příležitostí k zábavě málo.
„Před dvěma lety mě příjemně
Že nevyhovující bazény vymění, slibovala radnice už před několika překvapily nové sprchy. Teď by to
lety. Tehdy ale kvůli vysokým nákla- chtělo něco zajímavého pro děti. Nedům blížícím se stům milionům ko- musí to být hned obrovské tobogarun od oprav upustila. Nechala pou- ny, stačilo by něco, co by je zabavize postavit novou budovu se zácho- lo,“ poznamenala Zuzana Poláková,
která na koupaliště chodí se svým
dy, sprchami a dalším zázemím.
Nyní jsou plány města skromněj- devítiletým synem Matějem.
Stejně jako další lidé si ale myslí,
ší. Na obnovu areálu prý bude stačit
polovina, tedy asi padesát milionů. že jedna plovárna s kapacitou dva„Necháme staticky zajistit obě ba- náct set lidí v tak velkém městě nezénové vany. Také bychom chtěli stačí.

„Stává se, že v horkých dnech je
často přeplněné. Pokud je v létě slunečné a teplé počasí, provoz se vyplácí,“ potvrdil vedoucí českobudějovického plaveckého stadionu Jiří

„Většina prací se bude muset
udělat mezi letními měsíci. V
opraveném areálu by se lidé
mohli koupat už v roce 2010.“
Náměstek primátora František Jelen

Zavoral. Dodal, že pokud koupaliště nepotřebuje žádné větší opravy,
stojí jeho roční provoz okolo jednoho milionu korun.
Letos se zatím do venkovních ba-

zénů na Sokolském ostrově přišlo
osvěžit nejvíce lidí v neděli 22. června. Tehdy byla kapacita areálu plně
obsazena.
Budějovičtí se v příštích letech
možná dočkají i vytouženého akvaparku. Město má pro případné zájemce připraveny pozemky ve Čtyřech Dvorech. Samo vodní ráj stavět nechce, příležitost tak zřejmě dostane soukromá firma.
„V blízkosti tohoto místa žije na
sídlištích čtyřicet tisíc lidí, kterým
by podobná atrakce mohla sloužit. I
projekt na obnovu této části města s
akvaparkem počítá,“ řekl už před časem českobudějovický primátor Juraj Thoma.
LENKA ZIMMELOVÁ

PUTOVALI PÍSKEM

Démophobia zahrála
na vyhlídce i u Otavy
Písek (khr) - Bylo to příjemné romantické putování. Tak zhodnotil
středeční odpoledne Michal Röhrich
z dua Démophobie, který s parťákem
Démou (kapelníkem skupiny Znouzectnost) vyrazil s kytarami na cestu
z vrchu Hradiště nad Pískem a prošli
přes Kamenný most až ke klubu K2.
Písničky, v nichž oprašují pověsti z
Plzeňska, zahráli na vyhlídce nad
městem i u břehu Otavy. Na snímcích jsou Michal Röhrich (s dioptrickými brýlemi) a Déma.
FOTO: MAFA - LADISLAV NĚMEC

Dluhy černých pasažérů
začnou vymáhat advokáti
České Budějovice (zml) - Boj s neplatiči pokut vyhlásil českobudějovický dopravní podnik. Černých pasažérů v autobusech a trolejbusech
stále přibývá a firma nestíhá vymáhat nezaplacené pohledávky. Obrátila se proto na odborníky.
„Od roku 2000 nám lidé dluží za
osm tisíc pokut okolo šestadvaceti
milionů korun. Řešit takovou situaci je pro nás časově velmi náročné,“
zdůvodnil ekonomický manažer dopravního podniku Bohumil Matouš.

Firma prodala tento balík dluhů
za šest až osm milionů korun advokátní kanceláři, která je bude od černých pasažérů dál vymáhat. Řešit
začne i každou pokutu, kterou hříšník nezaplatí do patnácti dnů. „Do
této doby ji mohou lidé dál uhradit
v naší kanceláři na Novohradské ulici,“ poznamenal Matouš.
Tím cestující ušetří i peníze. Pokud se s dopravcem vyrovnají do
dvou týdnů, snižuje se jim pokuta z
jednoho tisíce na šest set korun.

Plesnivé sýry - chybí důkazy
Pokračování ze str. B1
Na rozdíl od obhájců je ale žalobkyně Milena Benková přesvědčena, že
výpovědi většiny prodavaček z
týmu lahůdek jí jako důkaz o nezákonných praktikách úplně stačí.
Pokud popisovaly, že omývaly
oslizlé uzeniny octovou vodou a
okrajovaly plísně, je to podle znalců
známka toho, že potraviny byly napadené mikroorganismy, a tedy
ohrožovaly zdraví.
Benková navrhuje pro obžalované podmíněné tresty a zákaz činnos-
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Koupím
Staré věci z kamene (kašny, sochy, sloupy,
dlažby, koryta, kamenky, schody apod.),
starý a starožitný nábytek. Tel.: 602 430 313
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ti jako vedoucích na úseku potravinářství.
„Podobné praktiky vyvolává konkurence mezi řetězci. Mají snahy
snižovat náklady. Trpí tím kvalita a
spotřebitelé. Je třeba veřejnost varovat, chápu rozsudek jako generální
prevenci,“ připomněla Benková.

Počet kontrol vzrostl třikrát
Právě v roce 2005 se přitom Státní
zemědělská a potravinářská inspekce zaměřila více na obchodní řetězce, a dokonce se i sešla s jejich ma-

nažery, aby si vysvětlili pravidla. Počet kontrol prodeje potravin vzrostl
od roku 2005 skoro třikrát.
„V loňském roce jsme jen v Jihočeském kraji udělali 2 705 kontrol.
Táborský inspektorát uložil 2 560
zákazů prodeje zboží v celkové hodnotě za tři a půl milionu korun,“
uvedla mluvčí potravinářské inspekce Martina Šmídtová.
Pokrok přinesla také novela zákona o potravinách, podle níž si musí
při podezření na závadu zaplatit laboratorní rozbor zboží obchodníci.
ANTONÍN PELÍŠEK

Místo tašek vyzkouší
v Kaplici nákupní pytle
Pokračování ze str. B1
Velké řetězce ale zatím o tuto novinku zájem nemají. Bojí se, že zákazníci ještě nejsou na změnu připraveni a pytle pro ně nebudou pohodlné.
Unesou jich totiž méně než klasických tašek.
„Zatím lidem nabízíme jutovou
nebo plastovou tašku z recyklovaného materiálu. Pytle zatím nezavádíme, i když v budoucnu chceme nabídku ekologických tašek rozšiřovat,“ informovala mluvčí společnosti Tesco Jana Matoušková.
Jak budou zákazníci na pevné nákupní sáčky reagovat, chtějí papírny vyzkoušet právě na Kaplicku. Nabízet je bude také českobudějovické
Terno.
„Jsme rádi, že jsme se s Jednotou
dohodli. Pokud bude projekt úspěšný, pokusíme se znovu tento výro-

Papírové pytle chystá i budějovicFOTO: MAFA - S. KUBEŠ
ké Tesco.
bek nabídnout dalším řetězcům,“
dodal Janura.
Nyní pytle zdobí obrázek šestileté Alenky Novákové, která vyhrála
v soutěži o nejkrásnější kresbu na
téma Jak pomáhám přírodě. V budoucnu by se na papíře mohly objevit programy kin nebo reklamy firem.
LENKA ZIMMELOVÁ

