Z DOMOVA

Chatová oblast
Třebíčko i letos
trpěla pod nátlakem
mladých svišťů

Černá kronika
S velkou lítostí a zármutkem
oznamujeme,
že
nás
dne 15.7.2005 v ranních hodinách opustil
náš velký psí kamarád BROK
Budiž mu
v nedožitých 17 letech.
lehká zem a vzpomínejme na něj jen v
dobrém...

Počasí na víkend
V pátek bude polojasno jako celý víkend,
teploty se ve dne budou pohybovat dle
postavení slunce na obloze od 10 C°- 25 C°
Na noční teploty v důsledku tmy nebude
vidět, ale předpokládáme přijatelné teploty
pro přežití ve stanech.

Významná událost
P e ť u r a + K á ť a

pokračování ze str. 1

Během výslechu všech zatčených, kterým bylo sděleno
obvinění z nedovoleného ozbrojování, napadení veřejného
činitele a nezákonné distribuce drog, policie ČR odhalila
největší budějovický mafiánský gang. Hlavního bose
gangu policie dále stíhá na útěku.

Big Brother všechno vidí aneb jak bude pokračovat
Táborová love story
Třebíčko – Big Brother měl své oči i uši na Třebíčku. Oku velkého bratra neunikly letmé pohledy
ani postelové scény Berušky a Berucha. I když byl program letošního tábora velmi nabitý vždy si
chvilku na sebe našli. Své soukromí si však podle neustále přihlížejících svědků moc neužili.
Z nejmenovaného zdroje se prý o to zasloužili i všichni vedoucí. I přesto všechno zůstanou spolu?
INZERCE

Důležité: nezapomeňte si s sebou vzít tužku a papír (vždyť víte, co není v hlavě je na papíře ;)
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Projekt Stargate nebude pokračovat
České Budějovice – Po zkušenosti z loňské vesmírné misse Stargate se
představitelé úřadu pro vesmírné záležitosti rozhodli přerušit další takto
podporované projekty. Hlavními důvody bylo nedostatečné zajištění
kvalitního personálu pro úspěšné zvládnutí misse a velká finanční
náročnost projektu.
Zastupitelé statutárního města České Budějovice to včera schválili na
svém mimořádném zasedání. Dále se zastupitelé usnesli, že další tímto
směrem orientované projekty nebudou dále podporovat.

Události
Zloděj si odnesl
pokladničku
Pokladničku
se
sbírkou
na
charitativní
akci
občanského sdružení
Klokánek
ukradl
v noci na pondělí
v budějovické ulici
Kpt.
Nálepky
neznámý
zloděj.
Rozbil
výlohu
obchodu, protáhl se
dovnitř
a
pokladničku
s dvaadvaceti tisíci
korunami
sebral
z pultu.

Autobusoví přepravci chystají zdražování
Jízdné na dvacet kilometrů možná stoupne o dvě
koruny
Strmý růst cen pohonných hmot je neúnosný a musí se promítnout do
ceny služeb. Na tom se shodují všichni autobusoví dopravci. Jen
zatím ještě nevědí, odkdy zdraží. Provozovatelé veřejných linek
jednají o nových cenách jízdného s krajským úřadem.
České Budějovice – Začátkem příštího týdne budou zastupitelé
Jihočeského kraje projednávat nový ceník jízdného společnosti
ČSAD Autobusy České Budějovice, která vozí lidi po linkách na
Českokrumlovsku, Písecku a Prachaticku.
„Cena by se měla zvednout o jednu až dvě koruny v tarifním pásmu,“
přiblížil obchodní ředitel ČSAD Autobusy Vladimír Homola. Lidem
by tak cesta autobusem dvacet kilometrů daleko podražila z nynějších
18 korun až devatenáct až dvacet. Definitivně o nových cenách ale
rozhodnou teprve zastupitelé – může se také stát, že kraj ponese
zvýšené náklady dopravců sám, zvýší dotace a jízdné se nezdraží.

Policie ČR rozbila mafiánský gang
Jihočeská mafie neměla klidný víkend
České Budějovice – v pozdních nočních hodinách ze soboty na neděli byl proveden policejní zátah
s krycím názvem „Bububu“ v nočním klubu Barakuda. Příslušníci ozbrojených složek ve spolupráci
s městskou policií se zaměřili především na prodej alkoholických nápojů a distribuci drog mladistvým.
Majitel klubu byl o výše uvedené akci dopředu informován od neznámých zdrojů. V kuloárech se hovoří
o podplacení náčelníka městské policie, která celou akci inicializovala.
Agresivita návštěvníků klubu vůči strážníkům zákona překročila zákonné meze, když jeden z příslušníků
zákona byl hrubě slovně i fyzicky napaden. Strhla se velká mela, která vyústila v zatčení většiny
návštěvníků i majitele klubu.
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