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Hračky od Rybky
dostanou děti
pod stromeček
TÝN NAD VLTAVOU (mbe) Sbírku
hraček pro děti ze sociálně slabých
rodin v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku a jeho okolí pořádá
tento týden občanské sdružení
Rybka.
Jedná se o neúplné rodiny, kde
maminky nejsou z finančních důvodů schopné hračky koupit, a
také rodiny, v nichž přišli rodiče o
práci. Kvůli tíživé situaci tak děti
nedostaly během posledních dvou
Vánoc žádné dárky.
Organizátorka akce a ředitelka
azylového domu Rybka v Husinci
na Prachaticku Eva Dvořáková zná
dobře sociálně slabé rodiny v
Týně, protože zde spravuje projekt
Šatník. V jeho rámci mohou lidé
přispívat všemi nepotřebnými věcmi, které pak putují mezi rodiny v
těžké životní situaci.
„V těchto rodinách jsou děti, které nikdy neměly panenku nebo autíčko,“ uvádí Dvořáková.

Zbudou i pro nemocnici?
Nepotřebné a nerozbité hračky
mohou lidé nosit do Týna do objektu bývalého Zemědělského nákupního střediska do pátku od 8 do
10.30 a od 14.15 do 16 hodin a také
do budějovického kláštera Notre
Dame v ulici Na Sadech taktéž do
pátku, od 8 do 18 hodin. Do sbírky
se zapojí i mateřské školky v Týně
a Budějovicích.
Jak se uskuteční předání hraček
dětem, rozhodnou rodiče. Buď jim
je sami zabalí a dají pod stromeček, nebo je předá Rybka s dopisem od Ježíška. Pokud se hraček sejde víc, než je vytipovaných dětí,
budou předány dětskému oddělení Nemocnice České Budějovice.
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Jihočeské reggae ve Španělsku
Nabalili si řízky a ujeli 5 080 kilometrů. Kapela Pub Animals dostala šanci hrát na reggae festivalu, kam chodí 160 tisíc lidí
ČESKÉ BUDĚJOVICE Kapela, která
vznikla před pouhými čtyřmi lety z
řad studentů gymnázia, si letos v
srpnu zahrála na největším světovém reggae festivalu ve Španělsku.
To se povedlo osmičlenné jihočeská partičce Pub Animals. Z nejlepších amatérských kapel si ji vybral
přímo hlavní organizátor akce Rototom Sunsplash.
„Když jsem to přišel říct klukům
na zkoušku, nikdo mi nevěřil. Byli
jsme smíření s tím, že tam nejedeme. Pro hudebníka je to asi, jako
když se sportovec dostane na olympiádu,“ popisuje 24letý zpěvák Pavel Podruh.
Při hudbě, která je pro členy reggae uskupení zatím jen koníček, tráví mladíci ve věku 20 až 24 let téměř
veškerý volný čas. Většina z nich
studuje vysokou školu v Budějovicích nebo Praze, někteří pracují.
„Jako jediný studuji v Praze, ale problém to není. Rozvrh vždy kapele
nějak přizpůsobím,“ uvedl Podruh.
Za dobu jejich působení na hudební scéně se jim již podařilo vybudovat si v Česku dobré jméno. Jsou
pravidelnými účastníky největších
tuzemských festivalů a letos vydali
také debutové studiové album Safar-i.
„Už od začátku jsme do toho šli s
tím, že tomu chceme dát všechno.
Člověk se postupně odhodlává k
dalším krokům. Dobré CD je ale základ, i proto jsme dlouho sháněli
sponzory, až jsme mohli vyrazit do

Splnili si sen Pub Animals si na konci srpna zahráli na největším reggae festivalu Rototom Sunsplash ve Španělsku.
jednoho z nejlepších českých studií,“ přibližuje trombonista a zpěvák Štěpán Hebík.
Největším úspěchem v dosavadní kariéře je pro ně ale právě účast
na akci Rototom Sunsplash. „Zapojili jsme se do celoevropské soutěže
o možnost zahrát si na tomto festivalu. V česko-slovenském finále
jsme ale skončili druzí a do Španěl-

ska jeli jen výherci. Hlavní organizátor si ale procházel i ostatní kapely
a naše nahrávka ho zaujala natolik,
že nás chtěl mít v hlavním programu,“ vysvětluje Hebík.
Mladým hudebníkům se tím splnil sen. Na Rototom jezdili jen jako
diváci a byli naprosto ohromeni.
Teď se jim otevřela možnost zahrát
si na stejném pódiu s jejich hrdiny.

„Jeden budějovický autosalon
nám půjčil dodávku, my nabalili řízky, konzervy a fazole a vyrazili na výlet. Jako jedna velká rodina jsme dohromady najeli 5 080 kilometrů,
koupali se v moři a zahráli si na
akci, na niž chodí kolem 160 tisíc
lidí,“ vypráví Podruh.
Zážitek to byl pro kapelu obrovský. Vedle porce zkušeností navíc

Foto: Roman Černý

získali kontakty a nabídky na koncerty z Francie či Německa. Již nyní
mají na kontě na dvacet koncertů v
Německu a Rakousku. Českou scénu ale zatím nezatracují.
„I u nás je ještě stále co dokazovat. My chceme především dostat
naši hudbu k co nejvíce lidem,“ shodují se Hebík s Podruhem.
Ondřej Brynych

Podle odpůrců vede příručka školáky k sexu bez lásky
» Studenti píší noviny Projekt MF DNES se tentokrát věnuje tématu nazvanému Patří sexuální výchova do škol?

Krátce
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dveře dokořán otevře
rekondiční centrum
V Českých Budějovicích pro lidi,
kteří vinou svých zdravotních problémů nemohou navštěvovat běžná cvičení, existuje rekondiční centrum v areálu TJ Dynamo. To v sobotu 16. října zve od 9 do 17 hodin
zájemce na Den otevřených dveří.
Návštěvníci si mohou vyzkoušet
různé pohybové aktivity, nechat
změřit krevní cukr či tlak. Odpoledne jsou plánovány konzultace s lékaři a nutriční terapeutkou. (nez)

V souvislosti s vydáním příručky,
která by měla sloužit jako inspirace pro učitele vyučující sexuální
výchovu na školách, se rozproudila vášnivá debata na téma, zda
tuto výchovu ve školách vůbec zavést.
Výrazně se zapojil brněnský Výbor na ochranu rodičovských
práv, jehož petici podepsalo doposud přes devět tisíc lidí.

Odpůrci odsuzují zejména celkové pojetí příručky, která dle jejich slov „vede k sobectví a nabádá k sexu bez lásky“. Heslem jejich webové stránky je věta
„Opravdu chcete, aby se vaše děti
učily na základní škole souložit
bez zábran a výčitek s kýmkoli,
kdekoli a jakkoli ?“
Osobně považuji tento výrok
za poněkud přehnaný. Škola má

informace pouze zprostředkovat
a je na žákovi, jak se získanou informací naloží.

Na odpor se staví i církev
V této souvislosti nesouhlasím se
zavedením sexuální výchovy již
od první třídy základní školy, ale
spíše až na druhém stupni, kde
by už dítě nemělo být tolik ovlivňováno okolím a mělo by být

schopno mít vlastní názor a řídit
se jím.
Námitky proti zavedení jsou
také ze strany náboženských
představitelů, což je celkem pochopitelné.
Jsem si ale jistá, že sexuální výchova zdaleka není jedinou oblastí, ve které se střetává osobní víra
a přesvědčení s obecně očekávaným přístupem či chováním.

Tedy na závěr. Ano, myslím si,
že sexuální výchova by měla být
vyučována na druhém stupni základních škol.
Tomu, kdo byl poučen a obeznámen s lidskou sexualitou, neublíží a pro ty, kteří neměli štěstí
na sdílné rodiče, příbuzné či kamarády, bude jen přínosem.
Helena Kolářová
Gymnázium Milevsko

Vaším objektivem Fotografie Jana Kleina umístěné na serveru rajce.net. Vyfotografujte kdykoli zajímavou akci a snímky uložte na server rajce.net. Vybrané fotky pravidelně zveřejňujeme.
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Policie hledá svědky
dopravní nehody
Řidič fabie srazil včera v půl dvanácté dopoledne na křižovatce budějovických ulic Pražská a U Trojice 55letou chodkyni. Ta v době nehody šla po vyhrazeném přechodu. Žena se středně těžkými poraněními nohou a rukou skončila v
nemocnici. Policie zjišťuje okolnosti srážky, proto žádá případné
svědky, aby se přihlásili na dopravním inspektorátu.
(nez)

Staré traktory i historická auta V Mahouši
nedaleko Netolic se v sobotu po roce konalo
setkání příznivců starých traktorů. Nechyběla tu
tradičně ani stará nákladní a osobní auta.
Foto: Jan Klein (honzikovo1.rajce.idnes.cz)

Fórum čtenářů
Vaše názory a příběhy nás zajímají.
Pište a mailujte na redcb@mfdnes.cz
nebo Piaristická 1, 370 01 České
Budějovice

Živočichové neznají
hranice zón na Šumavě
V souvislosti s novou mediální aktivitou kolem Národního parku
Šumava se často také erudovaní
INZERCE

Auto-moto různé
Ekologická likvidace autovraků zdarma vč.
odvozu a dokladu o likvidaci. 720 11 94 11
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výběr z dopisů, kráceno
vědci z nejrůznějších biologických oborů zmiňují o tom, že se
přece v uhynulých lesích nic fatálního neděje. Kůrovci sice hlavní,
stejnověký, smrkový porost zahubili, ale pod ním jsou semenáčky
a les dále žije. Lze ale říci, že čím
je porost smrkových semenáčků
hustší, tím hůře.
Jak je to vlastně s „divočinou“ a
přírodním lesem?
Byli to lesničtí odborníci, kteří začali jako první a vlastně stále průběžně varují před problematičností této ideologie a před její nevědeckou podstatou. Vždyť “evropská divočina“, definovaná velmi vágním způsobem, je hlavně
emocionální záležitostí. Od začátku bylo zřejmé, že jde o spor
dvou koncepcí. Výhodou zastánců “divočiny“ bylo, že se dala
květnatě popsat jednoduchými
slogany. Na věci nic nezměnilo,

když s jistou mírou nadsázky
bylo namítáno, že analogickou divočinu lze mít také například na
opuštěném smetišti, a přece patrně nebude objektem státní ochrany přírody.
Nový management správy parku,
po vlastním návrhu, pak začal s
podporou ministrů Ambroska a
Bursíka tuto vizi naplňovat. My
se můžeme pouze ptát, zda jsme
takové postupy již někdy v minulosti nezažili, zda a proč selhala
demokracie a jak se to vůbec
mohlo stát.
Mezitím ale vznikly tisícihektarové pláně uhynulého lesa a rychle
se rozšiřují paseky. Byl tragicky
narušen lesnatý ráz šumavské krajiny a postiženy další funkce, které má živý les v krajině.
Nekritická podpora vědců šla dokonce tak daleko, že nevzali v úvahu základní nauky o vztazích or-

ganizmů. Ornitologové si vůbec
neuvědomili, že díky uhynutí starých stromů na tisících hektarech, dojde k likvidaci hnízdních
příležitostí pro celou řadu zvláště
chráněných ptačích druhů. Takové poškození „Ptačí oblasti Šumava“, vyhlášené v rámci Natura
2000 (komplexní ochrana vybraných ptačích druhů na území Evropské unie) na dobu 70 až 100
let je opravdu trestuhodné a je absurdní, že se ho dopustili právě
„ochránci přírody“.
Tzv. Lesnická koncepce vycházela
od samého počátku z toho, že přírodní, lesní a rašeliništní společenstva, která se zachovala již jen
útržkovitě asi na 13% výměry parku, se využijí jako jakási východiska, z nichž se bude les, blízký přírodnímu, pozvolně rozšiřovat. Například tak, že se zde doplní chybějící původní druhy dřevin a pak

se může vytvořit celistvá přírodní
zóna. Stabilita zde může být zajištěna jen druhovou směsí stromů
a věkovou rozrůzněností.
Takovou koncepci však nové vedení NPŠ zavrhlo a prosadilo
svou bezhlavou představu koncepce nezasahování, a to i v případě vzniklých polomů po vichřici Kyrill. Výsledkem je současná
realita, asi 15 tisíc hektarů uhynulého lesa (přesné údaje scházejí)
a za tři roky se vytěžilo přes 700 tisíc metrů kubických kůrovcového dříví. Jsme bohatší o poznatek, že je zpozdilé vymýšlet pro
některé živočichy zóny a domnívat se, že pouze tady budou žít.
Nelze se rozplývat nad druhovou
diversitou života například ve velkoplošně uhynulém lese. Analogicky bychom se totiž mohli radovat z bohatosti života v zamokřených vyjetých kolejích od trakto-

rů, kdysi tolik kritizovaných a
nyní tak hojných na kůrovcových
pasekách.
Řešení kritické situace v Národním parku Šumava by mělo být
rychlé a v prvé řadě se musí týkat
managementu a kůrovce. Jak naznačil ministr Drobil, jde nyní o
to, vymezit zónu postiženého
lesa tam, kde asanace již nemá význam, a na zbylém území kůrovce účinně hubit.
Závěrem je třeba ještě zmínit, že
absolutní bezzásahová ochrana
území je ve střední Evropě pouze
označením teoretickým proto, že
by zde například zcela jistě došlo
k přemnožení zvěře, která je
schopna zcela zásadně ovlivnit
obnovu lesa. Živočichové prostě
nepoznají hranice našich zón.
Radomír Mrkva
Lesnická a dřevařská
fakulta MU v Brně

