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BOROVÁ LADA (ČTK) Výskyt ohro-
žené ryby mníka jednovousého na
Šumavě by se mohl zvýšit. Má
tomu pomoci výtěr tohoto vzácné-
ho živočicha, který končí v líhni
v Borových Ladech na Prachaticku.
Na Šumavě žije jen několik tisíc

kusů mníka jednovousého, který
je jedinou treskovitou rybou vysky-
tující se v tuzemských vodách.
„Jedna samička mníka má až

800 tisíc jiker, které použijeme
k odchovu. Momentálně máme
osm milionů oplozených jiker,
u kterých začíná období inkubace.
Do dospělosti se jich dožije něko-
lik tisíc,“ uvedl vedoucí líhně v Bo-
rových Ladech Josef Šperl.
Jikry odchytávají v rybí líhni

v Borových Ladech do hustých sítí.
Vajíčka pak končí ve speciálních
lahvích, jimiž protéká voda z poto-
ka. „V půlce března se vylíhne plů-

dek, který vysadíme do šumav-
ských vod a potoků. Tím chceme
jejich počet neustále navyšovat.
Od doby, kdymníka na Šumavě vy-

sazujeme, se jeho počet minimál-
ně zdvojnásobil,“ řekl Šperl.
Mník jednovousý žije pouze ve

výše položených tocích, kde má
voda nízkou teplotu. V Česku do-
růstá do délky zhruba 80 centimet-
rů.Mník je podle rybářů velmi víta-
ným živočichem proto, že ve vo-
dách likviduje uhynulé organizmy.
„Pomáhá tím ostatním druhům
ryb v řekách, protože se v nich cho-
vá stejně jako liška v lese,“ vysvětlil
Šperl.
Nejvýše položená líheň v Česku

v Borových Ladech se specializuje
na odchov mníka jako jedna
zmála. Celkem vyprodukuje ročně
180 tisíc kusů rybího plůdku.
„Většinou jde o pstruhy obecné,

které vysazujeme zhruba na 50 lo-
kalitách na přelomu dubna a květ-
na,“ uvedlmluvčí šumavského par-
ku Pavel Pechoušek.

ŽELEZNÁRUDA (ČTK) Téměř 60 ho-
telů, penzionů, restaurací, pamá-
tek a volnočasových areálů zaved-
lo slevovou turistickou kartu pro
celé území Šumavy. „Chtějí tak za-
stavit propad turistického ruchu
v oblasti,“ vysvětlil Jaroslav Ta-
chovský z firmy Šumava servis, kte-
rá systém provozuje.
Šumavskou kartu nabízí stovka

partnerů a infocenter. Minimální
garantovaná sleva je 10 procent,
ale už od startu projektu v prosinci
jsou nabídky se slevou 50 procent,
například na rozhlednu Poledník.
Navíc na webových stránkách mo-
hou smluvní partneři slevy upravo-
vat podle aktuální návštěvnosti.
„Je to marketingový nástroj na

přilákání turistů a jejich udržení
na Šumavě i v Bavorském lese. Na-
směrujeme je, doporučíme jim

cíle a trasy a ta sleva jim je dána
jako bonus,“ uvedl Tachovský.
Karta je zamýšlená hlavně pro

vícedenní návštěvníky či lidi, kteří
na Šumavu opakovaně jezdí. „Zá-
jem o karty je. Dnes na ně slyší
Češi i cizinci. Určitě je to reklama
a další nabídka v oblasti,“ uvedl
starosta Železné RudyMichal Šne-
bergr.

Karta je měsíční, půlroční i roční
Vedle Železné Rudy jsou do sys-

tému zapojeny Nýrsko, Modrava,
Kubova Huť, Prášily a Chanovice.
Spolu s Českou spořitelnou daly
peníze na rozběh projektu. Plzeň-
ský kraj poskytl svá muzea.
„Jsme dohodnuti, že po rozbě-

hu karty nám kraj na projekt při-
spěje,“ prohlásil Tachovský. To po-
tvrdila také vedoucí krajského od-

boru kultury a cestovního ruchu
Alena Svobodová. Plzeňský kraj
chce kartu propagovat, naopak
z ní získá data o návštěvnících
a délce a místech jejich pobytu.
„Jednáme s dalšími desítkami

smluvních partnerů. Jakmile se to
v zimě rozběhne, jejich počet
vzroste,“ řekl Tachovský. Partnery
jsou také hrady, autokempy, půj-
čovny i osm bavorských subjektů
jako například cesta v korunách
stromů v Neuschönau nebo sjez-
dovka v Mitterdorfu, muzeum ba-
vorské vesnice v Tittlingu a muze-
um skla v Pasově.
Šumavská karta je měsíční, půl-

roční a roční s cenami 200 korun,
400 a 600 korun. „Kdykoli se dá
prodloužit, a když si ji koupíte
v březnu, tak je od března do břez-
na,“ upřesnil Tachovský.

JIHOČESKÝ KRAJ Fotbalové týmy
v kraji začínají v lednu s přípravou
na druhou polovinu sezony. Stej-
ně je na tom i pět zástupců Jihoče-
chů v divizi, jejichž současní či bý-
valí trenéři hodnotili uplynulý půl-
rok a zároveň představili plány do
budoucna.

4. Čížová
Úspěšný trenér Fečo odešel do Pís-
ku. U týmu ho nahradil Jiří Antoš.
Alexandr Fečo, bývalý trenér (nyní
trenér Písku): „Určitě jsem spokoje-
ný, získali jsme 26 bodů. Nekou-
kám na to, jestli jsme nejlepší z ji-
hočeských celků. Každopádně je
to pro Čížovou úspěch. Těší mě, že
se zlepšila tréninková docházka.
Díky tomu byly tréninky kvalitní.
Dále jsme zlepšili hru dozadu. Do-
stali jsme za celý podzim pouze
13 branek. Je dobré, že jsme doká-
zali ve složitých zápasech bodo-
vat. Zlepšit by mužstvo mohlo za-
končení. A také aby na sebe hráči
dávali větší pozor. Podle mě tolik
nedbali na protahování a podobné
činnosti, které se dělají před zápa-
sy. Pak jsme měli hodně zraně-
ných. Přípravu jsem u týmu naplá-
noval.“ Čížová měla stejně jako
loni hrát zimní turnaj na Vyšehra-
dě, ale přepustila místo Písku.

6. Táborsko B
Druhý nejlepší jihočeský tým po
podzimní části má nového trenéra.
Jan Klimek, bývalý trenér: „Skončil
jsem, protože klub přišel s myšlen-
kou, že bude mít obsazení trenérů
stejné jako České Budějovice. To
znamená, že trenéři juniorky bu-
dou zároveň trénovat B-tým. S klu-
kama semi pracovalo dobře. Budu

na ně vzpomínat pouze v dobrém.
S podzimem jsem spokojený, her-
ní projev našeho týmu byl bezvad-
ný. Prohrávali jsme proto, že
máme mladý a nezkušený celek.
Nejvícemě potěšila hra na tři útoč-
níky, která se osvědčila. V 15 ko-
lech jsme nastříleli 25 branek, to je
dobrá vizitka. Klid v koncovce
nám ale často chyběl. Přípravu
jsem měl naplánovanou dopředu.
Teď ji ale řeší nový trenér. Uvidím,
co bude dál. Žádnou nabídku na
trénování jsem zatím nedostal.“

10. Český Krumlov
Českokrumlovští zlepšili disciplí-
nu. Na podzim dostali jedinou čer-
venou kartu.

Jiří Svoboda, trenér: „Po podzimu
jsem chtěl mít dvacet bodů. Bod
sice chybí, ale musím říct, že jsme
doma odehráli doopravdy pěkné
zápasy. Oproti minulé sezoně, kdy
jsme hráli o záchranu, se zlepšila
disciplína. Dostali jsme pouze dva-
cet žlutých karet a jednu červe-
nou. To jemálo. Dále jsme se zlep-
šili herně. Dobře kombinujeme
a pak dáváme i hezké góly. Potěši-
lo mě, že nejsme zaměření na jed-
noho střelce. Všichni naši střelci
mají podobný počet gólů. Ale mu-
síme zlepšit zápasy venku. Nemů-
žeme tam hru naivně otvírat a hrát
na risk. V zimní přípravě se na to
zaměříme. Také mi vadí, že nás
často soupeř k chybám ani nedo-
nutí. My je děláme sami. Příprava

začala 9. ledna. Budeme v dalších
dnech trénovat čtyřikrát v týdnu
a odehrajeme několik přípravných
zápasů. Například s dorostemČes-
kých Budějovic. V plánu máme
i soustředění na Lipně. Kádr bych
chtěl přes zimu doplnit z našeho
B-týmu, nebo z dorostu.“

13. Milevsko
Trenér Jaroslav Vavroch dal muž-
stvu Milevska nový impulz. Tým
pod jeho vedením v závěru podzi-
mu bodoval.
Milan Pecka, bývalý trenér (nyní
vedoucí mužstva): „Prožili jsme
smolný podzim. Ke spokojenosti
nám chybělo více výher. Sice jsme
neprohrávali, ale měli jsme hodně

remíz. Dále se nám zranilo spous-
tu hráčů. Chyběl především Ond-
řej Kosobud a Lukáš Pazdera, kte-
rý se vrátil do Zlína. Všechno se to
sečetlo, proto jsem odstoupil. Na
přání trenéra Vavrocha teď půso-
bím jako vedoucímužstva. Na pod-
zim mě potěšila bojovnost týmu.
Se silnými soupeři jsme dokázali
remizovat a nedostali jsme moc
branek. Do přípravy jsme vstoupili
5. ledna s 22 hráči. Naplánovaná
jsou přátelská utkání s juniorkou
Příbrami nebo Pískem. Chceme se-
hnat útočníka. Nějaké schůzky už
proběhly, ale zatím nic konkrétní-
ho. Útočník Turek u nás zůstává
do konce června.“

14. Roudné
Malši chybí kanonýr Kučera, na
podzim vstřelila jen 16 branek.
František Mertl, trenér: „Do divize
jsme šli s velkou neznámou. Bodů
jsmemohlimít po podzimu víc. Ta-
bulka je ale vyrovnaná, dvakrát vy-
hrajeme a jsme o několik míst výš.
Výkony nebyly špatné. Hráčům
můžu vytknout jenom zápasy ve
Štěchovicích a v Doubravce, kde
jsme dostali příděly. Naopak mě
potěšily zápasy, kdy jsme udrželi
nulu. Obrana pracovala velmi dob-
ře. Všichni hráči poctivě trénovali.
U mladého týmu je vidět píle. Ale
chybí tu dva zkušení fotbalisté, kte-
ří bymladíky usměrnili. Střelci Ku-
čera a Havelka nám samozřejmě
chybějí, odešlo s nimi plno gólů.
Šance si vytvoříme, ale koncový
hráč tu není. Začátek přípravy
máme o tomto víkendu. Tréninky
budou atletické, v terénu nebo na
umělé trávě. Přípravné zápasy
jsou také v plánu. Řešit budeme
i posily. Josef Majer

Krátce
FLORBAL

Tábor se utká
se Štíry
V dnešním utkání druhé ligy mužů
se v Sezimově Ústí utká 1. FbK Tá-
bor se Štíry České Budějovice.
Utkání začne v 15 hodin. Hraje se
po vánoční přestávce. Oba týmy
předtím dvakrát vyhrály a věří si
i tentokrát. Derby má vždy velký
náboj, nechybí tvrdé souboje a sou-
peři si nedají nic zadarmo. Zápasy
pravidelně končí velmi těsným
brankovým rozdílem. Naposledy
vyhráli Táborští v září v Českých
Budějovicích 4:3. Jsou v současné
tabulce třetí, hosté pátí. (dal)

FOTBAL

Písek se posílil,
přišli další hráči
Ve středu začal trénovat třetiligový
Písek. Na prvním tréninku bylo 24
hráčů. Nováčky jsou obránce Mi-
chal Klivanda z Českého Krumlova
a útočníci Jindřich Rosůlek z Tá-
borska a Miroslav Kučera z Roud-
ného, který hrál půl roku v Rakous-
ku. Z Čížové přišli brankář Vladan
Vršecký a Michal Polodna. Stoper
Kohút se vrátil z hostování v Ose-
ku. Trénovali i brankáři Kučera,
Krch a Satrapa, obránci Basaraba,
Holub, Pivoňka, Kubiš, Motejzík,
Sajtl a Šlehofer, záložníciMalý,Ma-
šát, Šťastný, Zahrádka, Šimonov-
ský a útočníci Zušťák, Chytrý
a Krejčí. Jendruščák si hledá jiné
angažmá. (dal)

ZE SPOLEČNOSTI

Atleti chystají
běžecký ples
V sobotu 9. února se ve Včelné
uskuteční nekuřácký běžecký ples.
Součástí bude předtančení taneč-
ní školy Budside, dvakrát losovaná
tombola nebo dámská volenka. Za-
hraje Rosa. (dal)

Jänner rallye
První soutěž mistrovství Evropy
v rallye se jela v okolí
rakouského Freistadtu. Posádka
Václav Pech – Petr Uhel s Mini
Johh Cooper Works S2000
(vlevo nahoře) skončila na
čtvrtémmístě. Legenda
rallyového sportu Francois
Delecour (dole) dojel sedmý.
5x foto: Ondřej Krajča
(ondik.rajce.idnes.cz)

Mník je velmi vítaným
živočichem, protože ve vodách
likviduje uhynulé organizmy.

Šest zásahů Petr Jindřich (v zeleném) se za Čížovou na podzim v divizi trefil šestkrát. V soutěži kanonýrů
MF DNES od I. ligy po krajský přebor je s Polodnou a Stoszkem na 15. až 17. místě. Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Karta zlevní dovolenou na Šumavě
Turisté si díky novince například koupí vstupenku na rozhlednu Poledník s 50procentní slevou

Vaším objektivem Ondřej Krajča nafotil rallye v Rakousku a uložil snímky na server rajce.idnes.cz

V rybí líhni třou mníka, který se
v potocích chová jako liška v lese

V divizi byla nejlepší Čížová
V první polovině čtvrté nejvyšší fotbalové soutěže se svěřenci trenéra Feča dostali na čtvrté místo. Začala zimní příprava, týmy už trénují


