Firma nabízí lidem test pitné vody, vodaři ale
před ním varují
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Region – Boskovická Vodárenská společnost varuje před nabídkou rozboru vody ze studní, která
se teď objevila v obcích regionu. Test podle vodařů nezávadnost tekutiny nezjistí. Firma, která
rozbor nabízí, prý navíc zjišťuje podezřelé údaje. Ta to ale odmítá.
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Letáky s nabídkou kontroly vody ve studních dostali obyvatelé obcí na Blanensku a Boskovicku tento
týden. Firma v nich inzeruje rozbor na přítomnost dusičnanů za sto dvacet korun. V případě špatné
kvality vody pak nabízí bezplatné poradenství.
Vodárenská společnost Boskovice vzápětí vydala varovné prohlášení. „Uvedená metoda slouží pouze
pro orientační stanovení dusičnanů. Občan rozhodně nezíská informaci, zda voda vyhovuje pro pitné
účely a je zdravotně nezávadná,“ uvedl výrobně-technický náměstek divize Pavel Mikulášek s tím, že
lidé by měli být proto obezřetní.
Pro zjištění, zda voda ve studni, je či není pitná, jsou totiž podle Mikuláška nutné ještě další rozbory.
Laboratoř musí provést mikrobiologickou kontrolu a testy na přítomnost dalších chemických látek,
nejenom dusičnanů.
S tím ale nesouhlasí Lenka Rosenberg z firmy Aqua progress, která rozbory v letácích lidem nabízí.
Stejnou akci provedla i v jiných regionech a podobné problémy prý nebyly.
„Za tuto, dá se říct, směšnou částku nabízíme lidem, aby měli přehled, co pijí, v čem vaří. Když máte
vysoký obsah dusičnanů, tak je voda nepitná,“ podotkla Lenka Rosenberg.
Firma se ptá na věk a členy domácnosti
Firma Aqua progress na svých internetových stránkách uvádí, že se zabývá také prodejem technologie
na úpravu vody. Podle údajů z České obchodní inspekce byla společnost v minulosti pokutována za
pochybení při předváděcích akcích.
Nabídka rozborů vody ve studních se objevila například v Ráječku. Jedné z obyvatelek bylo ale
podezřelé úplně něco jiného než rozsah testů.

„Paní se na nás obrátila s tím, že se jí zdálo podivné, když se jí při objednávce ptali, kolik jí je let, jestli
je sama doma, kdy budou ostatní doma a podobně,“ řekla místostarostka Ráječka Kateřina Sehnalová
(nez.).
I proto má ale firma Aqua progress vysvětlení. „Dneska chodí po domech hodně podvodníků. Ptáme se
třeba důchodců, jestli bydlí s mladými, a kdy budou všichni doma, právě kvůli tomu, aby byli u kontroly
všichni přítomni. Je to ochrana pro lidi,“ zdůraznila Lenka Rosenberg z firmy Aqua progress.
Vodárenská akciová společnost divize Boskovice varování před nabízenými rozbory rozeslala na
všechny obecní úřady v okrese. V řadě z nich se text stejně jako v Ráječku objevil na úředních deskách.

Příspěvky z internetu
5.4.2017
Reagovali jsme na nabídku rozboru pitné vody. Zástupkyně fy. p. Rosenberg po domluvě
dojela do bytu. Rozbor vody co provedla je naprosto nepoužitelný. Buď to opravdu neumí,
nebo záměrně zkreslovala hodnoty (k horšímu) , aby mohla argumentovat při nabídce vlastní
úpravy vody. O žádné tyhle nabídky jsme nestáli !!! Snažila se nám zboží vnutit velmi
nevybíravým způsobem !!! Jedná se tedy o skrytý podomní prodej ("šmejdi") Rozbor vody byl
nevěrohodný, tak jsem následně nechal provést rozbor ve státní zkušebně.
11.7.2015
S touto firmou máme až varující zkušenosti. Zástupkyně firmy nám doslova vnutila filtrační
zařízení za 40 000 Kč s použitím "důkazů" od demonstrace nebezpečné závadnosti naší vody
po potvrzení léčivých účinků takto upravené vody proti rakovině. Rakovinu v rodině máme, tak
jsme zařízení koupili. Po třech týdnech používání jsme oba, já i syn, pocítili vážné zdravotní
problémy. Když jsem zařízení chtěla vrátit, setkala jsem se s výmluvami, odmítáním,
přesvědčováním. Požádali jsme o rozbor Krajskou hygienickou stanici, jejíž závěrečná zpráva
potvrdila, že došlo k podstatnému snížení minerálních látek ve vodě v ukazatelích hořčík,
vápník, chloridy, sodík...pod mezní hodnotu stanovenou vyhláškou ministerstva zdravotnictví.
Následně jsme zjistili, že firma Aqua Progress už byla pokutována za používání nekalých
obchodních praktik.

