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I kdyžje sněhu pořád dost' na Lipně škonči|a lyžařská sezona. Na sjezdovku se postavi|i |yŽaři na jasankách. Více čtěte na stÍaně 6 FOTO I MAREK PODHORT

Aquazoo nemůže splnit zákony' tvrdízelení
Delfinárium, které místo do Bechyně nakonec nejspíš

zamíří do trymbu*u' je podle Sttany zelených

v rozpo]u se zákony. Je možné, že u Lipna nevyroste.

LUDĚK ŠVEJcAR

FRYMBUR|( | Spory s vedením
města Bechyně ho clonutiý
hledat jiné místo pro zamýš-
lené aquazoo. Ředitel zoo
v Táboře Libor Hnrbý plánu-
je postavit novou atrakci ve
Frvmburku. k čemuž mu zá-

stupci města dali bez problé-
mů zelenou.

Komplex, kteý má mimo
jiné ukrývat také velké delfi-
nárium, a]e má wé odpurce'
Ati se postavili proti úmyslům
investora' ,,Je dost pravděpo-
ďobné, že se nárn podaií stav-
bu delfinária překazit, protože

investor nedokáže naplnit
]iteru zákona ýkající se del-
finů," míní předseda krajské
organizace Stany zelených
řGrol l.rcsný.

Poďe něj není možné vy-
hovět všem podmínkám pro.
chov delfinů.,,Pochybujeme
o tom, že investor dokáže spl-
nit ákony České republiky
o týTání zvířat. V těchto pod-
mínkrích se smí chovat pouze
druhá generace delffnů žijí-
eích v zajďí. Nemyslíme si, že
je to v jeho možnostech, spíš

se domníváme. že bude fď-
šovat důlefité doHaily,.. twď
Lesný.

FrymbuĚtíjsou prc stavbu
DaLším důvodem pro boj

proti ýstavbě je nevhodný ý-
běr
Í|eP
me
a Hidnou turistiku, tohle je
dělání lunaparku na Šumavě,..
vysvětluje'

většina Frymbuských si
výstavbu přeje. ''Všichni zá-

stupci města hlasovali pro ý
stavbu aquazoo u nás. Viďmr
v této atrakci k]adv... podot'ýk
sta.rosta rrumuurtu^oto Ře
zac.

Ten je ze situace poď

ab:
mi

strach cokoliv udělat, v tomh]'
směru jsem smutrý. Je hezk.
proti všemu protestovat, ď,
ještě pořádně neviděli plan'
aauazoo,,, podoýka starosta

VkE ČTĚÍE NA ÍRANĚ


