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Ivan Blažek, Aleš Fuksa

„Tento způsob léta zdá se mi 
poněkud nešťastným…“ S  po-
vzdechem majitele říčních láz-
ní z  Vančurova Rozmarného 
léta by se současní provozova-
telé koupališť bezpochyby zto-
tožnili. Areály zatím většinou 
zejí prázdnotou, na vině je po-
časí i dozvuky pandemie.

„Je to příšerné, příšerné, pří-
šerné,“ řekl Právu Tomáš Koto-
ra, ředitel Plaveckého areálu 
města Plzně. „Současné počasí 
je pro nás tragédie, lidi necho-
dí.“ Plavecký komplex navíc 
prochází rekonstrukcí, i  do 
vnitřního bazénu se proto cho-
dí přes venkovní převlékárny. 

„Když jsme to plánovali, tak 
nikdo nepočítal, že bude 
v  červnu a  červenci šestnáct 
osmnáct stupňů, věřili jsme, že 
bude léto,“ podotkl Kotora.

Ve vyhlášeném koupališti 
v  Rokycanech se v  minulých 
letech někdy čvachtalo i na čty-
ři tisíce lidí denně. Jen loni 
v červnu tady přivítali 26 tisíc 
návštěvníků. A  letos? Za celý 
červen jich přišly necelé tři tisí-
covky. A od počátku prázdnin 
asi 4500. „To je nebetyčný roz-
díl. Sezona je zatím hluboce 
podprůměrná,“ sdělil Jaroslav 
Moravec, vedoucí tamního pla-
veckého areálu. „Kromě dvou 
dnů, kdy dorazilo přes tisíc lidí, 
je to paběrkování, bída.“ 

Na koupališti v  Klatovech 
zatím nepočítají návštěvníky 
na stovky, jak je běžné při pěk-
ném létě, ale na desítky. „S loň-

ským rokem se to nedá vůbec 
srovnat, to přišlo za sezonu 26 
tisíc lidí a předloni třicet tisíc. 
To letos vůbec nepřichází 
v úvahu,“ uvedl Peter Pošefka, 
ředitel Technických služeb 
města Klatovy.

Některým typům koupališť 
ale studené léto svědčí. „Za nás 
dobré, jsme raději, že je takhle,“ 
konstatoval Michal Pokorný, 
vedoucí Technických služeb 
města Dobřany, které provozují 
takzvaný koupací biotop. „Pro 
něj je lepší, když je týden hezky 
a pak zase třeba týden chladněji 
a  s  deštěm. Voda se zchladí, 
zregeneruje. Příliš pěkné poča-
sí sem přivede více lidí, než je 
pro biotop dobré.“ Toho se 
v  Dobřanech zatím obávat ne-
musejí. „Červnová návštěvnost 
byla v  meziročním srovnání 
třetinová,“ uzavřel Pokorný. 

„Když už nemáme koronavi-
rová opatření, která by omezo-
vala provoz venkovních bazé-

nů, nastoupí proměnlivé poča-
sí, se kterým si nevíme rady,“ 
tímto způsobem hodnotí dosa-
vadní letní sezonu pokladní na 
koupališti ve Valašském Mezi-
říčí. 

Jednodušší 
je neotevřít

Stejně jako řada dalších kou-
pališť ve Zlínském kraji i  pro-
vozovatelé meziříčského ven-
kovního bazénu v závěru květ-
na zvažovali, zda vůbec bazén 
napustí a sezonu spustí. „Nako-
nec jsme začátkem června ote-
vřeli. Přece jenom jsme tu pro 
lidi. Ale spíše jsme měli stejně 
zavřeno kvůli počasí,“ podo-

tkla pokladní. Během třiceti 
červnových dnů bylo meziříč-
ské koupaliště otevřeno jen 
sedm dní. Od začátku července 
to pak bylo jen pět dnů.  

Kapacita meziříčského kou-
paliště je zhruba patnáct set li-
dí. Plně obsazené však bylo na-
posledy loni. „Letos, když už se 
někdy vydařilo počasí, přišlo 
tak do tisíce lidí maximálně. 
Zřejmě mají stále obavy z koro-
naviru, tak volí raději přírodní 
koupání,“ dodala pokladní. 

Někteří provozovatelé tak 
zvolili pro sebe nejjednodušší 
variantu a venkovní bazény le-
tos neotevřeli vůbec, jako na-
příklad v  Kunovicích na Slo-
vácku. 

Rozmarné léto vymetlo koupaliště

Miroslav Homola

Fenka čivavy Zoe při nehodě 
přišla o  obě zadní nohy a  ne-
šťastní slovenští majitelé hleda-
li způsoby, jak jí pomoci. Zá-
chranu našli v brněnské společ-
nosti AnyoneGo, která 
prostřednictvím 3D tisku vyrá-
bí vozíčky a  ortézy pro psy 
s pohybovým hendikepem. 

Ztráta hybnosti zadních kon-
četin dříve vedla obvykle k utra-
cení zvířecího kamaráda. Avšak 
v  posledních létech se objevují 
pomůcky, které psům prodlouží 
život. 

Zatím se však tyto pomůcky 
zhotovovaly většinou jen pro 
psy středních a větších plemen. 
Brněnská fi rma ale přišla s no-
vinkou – vozíčkem pro tzv. tr-
pasličí plemena. 

Novinky pro Zoe
„Do našeho portfolia jsme 

nově zařadili velikost nazvanou 
NANO, která bude kompenzo-
vat hendikep zadních končetin 
i u  tak malých klientů, jako je 
čivava nebo jorkšír,“ uvádí 
Martin Schenk, jeden ze zakla-
datelů společnosti AnyoneGo.

Výroba vozíku z 3D tiskárny 
v  takto maličkém provedení 
s sebou nese nové výzvy. Titěr-
né součástky totiž neodpustí 

ani tu nejmenší nepřesnost. 
První prototyp vozíku nyní tes-
tuje právě psí klientka ze Slo-
venska. 

Vozíček pro Zoe ale není za-
jímavý jen svou velikostí. 
Šéfdesigner AnyoneGo Jan Ji-
ránek se totiž rozhodl vyzkou-
šet i  nově koncipované sedlo. 
„Chtěli jsme řešení, které bude 
psovi dobře podpírat a  fi xovat 
pánev a  současně mu umožní 
mít správně srovnanou páteř. 
Proto mají všechna sedla vozí-
ků anatomicky tvarované boč-
nice. Zoe je první pejsek, u je-
hož vozíku jsou tyto bočnice 
navíc stavitelné,“ vysvětluje Ji-
ránek.

Každá bočnice je stavitelná 
zvlášť a do vozíku je tak možné 
pohodlně a  bez rizika vzniku 
dalších problémů nově umístit 
i psa, který má v důsledku své-
ho zdravotního stavu asymet-
rické postavení těla. 

Výhodou sedel se stavitelný-
mi bočnicemi je i  to, že jsou 
vhodná i  pro mladé psy, kteří 
ještě porostou.

„Pokud se testovaný koncept 
osvědčí, zpracujeme novinku 
i  pro všechny ostatní velikosti 
vozíků a  nejpozději od konce 
prázdnin 2020 se stanou stan-
dardní součástí všech dodá-
vek,“ doplnil Schenk.

Čivava Zoe dostala kolečka a tím i šanci na život

Kriminalisté z Národní cent-
rály proti organizovanému zlo-
činu (NCOZ) obvinili kvůli 
úvěrům vytunelovaného Met-
ropolitního spořitelního druž-
stva (MSD) doposud 64 lidí. 
Informaci Hospodářských no-
vin včera potvrdil mluvčí cent-
rály Jaroslav Ibehej, podle kte-
rého se stíhání týká trestných 
činů úvěrový podvod nebo kři-
vá výpověď a  nepravdivý zna-
lecký posudek.

Případy navazují na již sou-
dem projednanou kauzu mana-
žerů zkrachovalé kampeličky,  
obžalovaných z toho, že zprone-
věřili v letech 2010 až 2013 vkla-
dy členů družstva a  způsobili 
škodu přes 1,2 miliardy korun.

„Celkem jsme se zabývali či 
se stále zabýváme 134 samo-
statnými případy, které se týka-
jí 240 poskytnutých úvěrů,“ 
sdělil mluvčí NCOZ. 

Zvláštní tým Prsten
Centrála na vyšetřování 

MSD vytvořila zvláštní tým 
Prsten. Kauzy dozoruje praž-
ské vrchní státní zastupitelství, 
které podle Ibeheje již podalo 
obžaloby ve více než 20 vě-
cech. Hospodářské noviny vče-
ra uvedly, že státní zástupce 
David Ešner nechtěl spojovat 
případy do jednoho celku, pro-
tože by byl nepřehledný a mohl 
by se táhnout roky.

V  rámci trestního řízení za-

jistili detektivové majetek za 
zhruba 260 milionů korun. Za-
bavili především nemovitosti 
a peníze na účtech. Mluvčí ale 
zatím nesdělil, jaká je celková 
výše škody.

Za vytunelování MSD poslal 
soud na konci loňského listopa-
du manažery záložny Petra Ján-
ského, Daniela Turečka a  Jana 
Zavřela na pět, šest a pět let do 
vězení. Potrestal je také pětile-
tým zákazem činnosti. Verdikt 
není pravomocný, kauzu bude 
řešit ještě pražský vrchní soud.

Rozsudek pražského měst-
ského soudu uznal vinnými 
všech 19 lidí obžalovaných za 
vyvedení prostředků z družstva 
– většinu za úvěrové podvody 

a za legalizaci výnosů z trestné 
činnosti. Hlavním organizáto-
rem zpronevěry a  následného 
praní špinavých peněz byl pod-
le obžaloby Petr Koltok, jehož 
skutky projednává soud v oddě-
leném hlavním líčení.

V souvislosti s úvěry byli již 
nepravomocně odsouzeni na-
příklad podnikatel Viktor 
Chlup a  znalec Vlastimil Hu-
deček. Soud jim uložil pětileté 
tresty, podle obžaloby způsobi-
li škodu 19 milionů korun. 
Znalec Hudeček čelí další ob-
dobné obžalobě související 
s úvěrovým podvodem v MSD, 
údajně se podílel na způsobení 
škody kampeličce ve výši 57 
milionů korun.  (ČTK, zr)

Vytunelovaná kampelička: 64 obviněných
Ve znojemské nemocnici leží 

dva chlapci, kteří se vážně zra-
nili na trampolíně. Jeden si vy-
kloubil koleno a druhý si urazil 
dolní konec pažní kosti, řekla 
mluvčí nemocnice Petra Vese-
lá. Podle ní podobných úrazů 
přibývá a lidé by měli být opa-
trní.

Sedmiletý chlapec skákal na 
trampolíně, kterou měl teprve 
deset dní. „Při skákání si způ-
sobil vykloubení kolena. Došlo 
k přetržení tří ze čtyř hlavních 
vazů kolena. Poranění je v dět-
ském věku extrémně vzácné 
a může končit až amputací kon-
četiny,“ řekla Veselá.

Podle ní měl ale chlapec 

štěstí. „Odtržený vaz uvnitř 
kloubu jsme fi xovali na původ-
ní místo, chlapec se po operaci 
cítí dobře a jeho stav je stabili-
zovaný. Bude se učit chůzi 
o  berlích,“ uvedl primář orto-
pedicko-traumatologického od-
dělení Radek Hart.

Desetiletý školák si na tram-
políně urazil dolní konec pažní 
kosti. Lékaři ho museli opero-
vat. 

„Byl mu zcela obnoven tvar 
pažní kosti fi xací dráty,“ uvedla 
Veselá. Upozornila na to, že 
zranění na trampolínách se řadí 
na první místa mezi zraněními, 
která si způsobí děti při hraní.  

 (ČTK, zr)

Chlapci se vážně 
zranili na trampolíně 

Teplický okresní soud včera 
ukončil dokazování v  případě 
kauzy nenávistných komentářů 
pod fotografi í prvňáků teplické 
základní školy, kterou navště-
vují převážně romské a arabské 
děti. Již zazněly i závěrečné ře-
či, státní zástupce žádá pro ob-
žalovaného Vítězslava Kroupu 
podmíněný trest. Naopak 
obhájce chce obžalovaného 
zprostit viny, podle něj nejsou 
komentáře trestným činem. 
Soud má v plánu rozsudek vy-
nést ve čtvrtek. 

Řadu nevraživých reakcí vy-
volal v  listopadu 2017 snímek 
prvňáčků, který otiskl v rámci 
svého seriálu regionální Deník. 

Do třídy chodily převážně rom-
ské, vietnamské a arabské děti. 
Fotka se pak i  s  vypsanými 
jmény žáků a učitelek objevila 
na jedné z facebookových naci-
onalistických stránek, odkud ji 
často s nenávistnými komentáři 
sdílely stovky lidí. 

Obžalovaný Kroupa ji měl na 
Facebooku glosovat větami: 
Ještě že jsou ze ZŠ Plynáren-
ská. Řešení se přímo nabízí. 
Neříkej, že Tě to nenapadlo!!! 
Tento komentář psal podle ob-
žaloby kvůli etnickým skupi-
nám některých ze zobrazených 
dětí a narážel na vyvražďování 
Židů za druhé světové války 
v plynových komorách. 

Kroupa byl loni zproštěn vi-
ny, podle soudu se nepodařilo 
prokázat, že by facebookový 
profi l patřil jemu. Zprošťující 
verdikt zrušil odvolací krajský 
soud a nařídil doplnění dokazo-
vání. S  tím začal soud letos, 
v pondělí se na třetí pokus sou-
du podařilo vyslechnout pro-
střednictvím videokonference 
dvě svědkyně a soud dokazová-
ní ukončil.

Státní zástupce:
To je za hranou

Státní zástupce Ondřej Lan-
gr řekl, že je jasné, že skutky 
spáchal obžalovaný, jméno jeho 

profi lu odpovídá jménu obžalo-
vaného, fotografi e na profi lu 
odpovídá jemu, a navíc byl ko-
mentář psán z Dánska v době, 
kdy tam Kroupa pracoval. 
Kroupovi navrhl žalobce dvou-
letý trest podmínečně odložený 
na tři až čtyři roky. 

„Toto už je za hranou. Tam 
jednoznačně lze dovodit něja-
kou výzvu k  likvidaci, to už 
není v pořádku a takové jedná-
ní je zapotřebí stíhat,“ řekl 
Langr.

Naopak Kroupův obhájce 
Michael Mann trval na tom, že 
nejde o  trestný čin, ale o  hu-
mornou slovní hříčku, kterou 
by neměl soud trestat. (ape)

Žalobce žádá za komentáře k fotu prvňáčků podmínku

Zatím máme pětkrát 
menší příjmy 
než minulé léto
Tomáš Kotora, Plavecký 

areál města Plzně

Fence čivavy Zoe pomohl vozíček k návratu do života jako prvnímu invalidovi této rasy.
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Obžalovaný Vítězslav Kroupa (vpravo) u soudu s obhájcem Mi-
chaelem Mannem. 
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