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jihočeský kurýr
NOVINY Z JIHOČESKÉHO KRAJE

Chceme více jihočeské zeleniny po celý rok?
Vybudujme obří skleníky, vytápěné teplem z Temelína!
nevyužít teplo z JETE? Neefektivní
je vypouštět teplo z elektrárny do
ovzduší. Pozemky kolem elektrárny
patří většinou společnosti ČEZ a obci
Temelín. Vystavme zde velké skleníky
pro pěstování plodin, kterým se daří
lépe v teplejších krajinách.
Často opakuji, že na jižních Čechách oceňuji čistou přírodu a zejména zdejší lidi. Využijme toho!
Máme zde vysoké školy, které zpracují projekt na vybudování skleníků,
máme zde elektrárnu, která poskytne
teplo, máme zde pozemky, kde lze
tento záměr realizovat. Máme zde
zemědělské pracovníky s kořeny

sedláků, kteří se o produkci zeleniny mohou starat. Provoz skleníků
dá práci zase řadě techniků. Takový
podnik poskytne pracovní uplatnění
širokému okruhu obyvatel Vltavotýnska. Uplatnění, které pro řadu jedinců
může být smyslem života.
Spojme síly, aby v jižních Čechách
platilo: „Léto – zima každý den, večer
sklidit, ráno mít na pultech“.
Bohatství vzniká z práce!
#volimtrikoloru
#kerleska
Bc. Ivana Kerlesová,
kandidátka hnutí Trikolóra
na jihočeskou hejtmanku.

Trikolóra zabodovala na vodě
Představte si každý den na jihočeských pultech zcela čerstvá rajčata,
papriky, okurky, salát a další plodiny.
A to to po celý rok. Představte si, že
je pěstují v obřích sklenících na Vltavotýnsku. Představte si, že se v nich
využívá přebytkové teplo z výroby
energie v Jaderné elektrárně Temelín.
Těsně před rokem 1989 se o tomto
záměru vážně uvažovalo. Plánovalo
se, že okolo Temelína vzniknou obrovské skleníkové pěstírny, kde se
využije přebytkové teplo z elektrárny.
inzerce

Dosud ale tento nápad nikdo nedotáhl do konce, což je škoda.
V posledních týdnech se v naší společnosti stále více skloňuje výraz „potravinová soběstačnost“, tedy schopnost vyrobit své vlastní, české potraviny. Trikolóra ji podporuje! A nejen
proto, že spotřeba čerstvých lokálních
potravin je ekologická a zdravá. V českých přírodních podmínkách jsme ale
v případě plodové zeleniny závislí na
dovozu ze zahraničí. Vlastní produkce
je ekonomicky neefektivní. Proč tedy

Druhá ve firemních posádkách a desátá ve smíšených týmech skončila
v nedávném závodu dračích lodí na
Lipně posádka hnutí Trikolóra. Tento
nováček, který do závodu Lipno Dragon Boat Race 2020 nastoupil po několika trénincích, se osvědčil.
Závod se konal 22. srpna v Lipně
nad Vltavou a vedle jízdy dračích lodí
se soutěžilo také v běhu na 16 kilometrů.
„Byla to naše premiéra, stejně
jako budou premiérou říjnové

krajské volby. Zatímco v závodu
dračích lodí jsme byli odkázáni
pouze sami na sebe – na svou odvahu, spolupráci a výkonnost, ve
volbách budeme potřebovat i pomoc voličů. To, že jsme se osvědčili
jako skvělý tým, jim může pomoci
v rozhodování,“ uvedla Ivana Kerlesová, kandidátka hnutí Trikolóra
na jihočeskou hejtmanku. „Děkuji
celému skvělému týmu i trenérovi,“ dodala.
Autor: Redakce
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Řešení bytové otázky zajímá mladé rodiny
V poslední době zaznamenáváme na
trhu s byty určitou nervozitu. Jednak
stále rostou ceny bytů, a může se
zdát, že neúměrně. Jednak je patrná
z jedné strany opatrnost bankovních
domů půjčovat finanční prostředky,
proti tomu banky chtějí udržet tempo
v poskytování hypoték. Vždyť předchozí ekonomická krize v letech 2008
a 2009 začala přehřátím hypotečního
trhu v USA. Vedle toho se posunuje
hranice schopnosti mladých rodin splácet bezproblémově hypotéky a ještě
normálně žít.
Významným hráčem v této situaci by
měla být města a obce jako prodloužená ruka státu. Stát svojí politikou
umožňuje městům a obcím vstoupit do
trhu s byty. Obcím je umožněno získat

ze státních fondů finanční prostředky
na výstavbu obecních bytů. Výhoda
spočívá v tom, že finanční prostředky
jsou určeny jak na rekonstrukce nemovitostí, tak i na novou výstavbu. Ve většině obcí a měst se najde starší objekt
vhodný k rekonstrukci na byty. Tím se
využije většinou chátrající objekt a zároveň se nezabírá zemědělská půda
k nové výstavbě.
Jako příklad mohu uvést řešení v obci
Albrechtice nad Vltavou. V místní části
Údraž vlastní obec nemovitost, která
původně sloužila jako škola, poté rekreační středisko a posledních patnáct
let nebyla využívána. V rámci projektu
dostupného a sociálního bydlení byla
provedena rekonstrukce budovy s vestavbou celkem osmi bytů o výměře od

27 do 105 m2. Na sociální byty získala
obec dotaci a na dostupné bydlení dotovaný úvěr s dobou splatnosti 30 let.
Záměrem obce je dále rozvíjet výstavbu bytů. Obec vlastní dostatečné
množství vhodných pozemků k vý-

stavbě. Při průzkumu potenciálních
zájemců – uživatelů bytů jsme zaznamenali zvýšený požadavek na byty,
které by mohli výhledově uživatelé
získat do osobního vlastnictví. Zde se
nabízí otázka, zda znovu neoprášit model družstevního bydlení. Může to být
nabídka pro mladé rodiny, které jsou
v příjmové úrovni na hraně schopnosti
splácet hypotéku.
V nastupující ekonomické recesi
může být bytová otázka jedním z motorů startování ekonomiky. A většina
obcí a měst má dnes finanční rezervy,
které mohou využít na kofinancování
těchto projektů.
Ing. Miroslav Ušatý,
Starosta obce Albrechtice nad Vltavou
Kandidát do Senátu PČR za Trikolóru

„Zdravá půda, zdravé potraviny, zdravá příroda, zdravá společnost“
Každá mimořádná událost, zvlášť celosvětového rozsahu, jakou pandemie
bezesporu je, nám nastoluje zrcadlo
o naší životaschopnosti, odolnosti
i schopnosti, respektive ochoty uvedené společenské problémy řešit. Již
naše babičky říkaly „všechno zlé je pro
něco dobré“. Stará, časem prověřená
moudrost platná i v době digitalizace
a automatizace. Tím pozitivním přínosem, jinak ryze krizového období,
by mělo být respektování již našimi
předky prověřeného zákona lidské
existence a to, že člověk je nedílnou
součástí přírody. Je to jednoduché,
prosté bezproblémové konstatování,
avšak realita našeho života je často
velmi odlišná. Děti jsou od mateřských škol až po vysoké školy v tomto
duchu vychovávány a prakticky vedeny, jejich chování a jednání je však
často naprosto opačné, a to i později v pracovním zařazení. Nabízí se

otázka. Proč řada z nás jedná právě
naopak, navíc mnohdy s pocitem přínosu pro naši společnost? Poroučet
větru a dešti už sice nechceme, tedy
ne tak otevřeně, přesto se dopouštíme, my dospělí, často skutků, které
působení člověka v krajině narušuje
ve své podstatě. Lze uvést pár reálně
existujících příkladů a je zřejmé, o jaká
závažná narušení se jedná. Stále pro-

inzerce

bíhá zabírání té nejúrodnější půdy na
investiční výstavbu a zadržování vody
v krajině se spíše deklaruje než realizuje. Úrodnost půdy prokazatelně
klesá a bez zajištění kvalitního hnojení
chlévským hnojem našich polí se stav
nezlepší. Jak prosté a jednoduché.
Ubývá drobné zvěře v našich honitbách, stav naší rybniční soustavy je
znám, zejména z hlediska její nedostatečné retenční kapacity a příklady
s plýtváním pitné vody jsou patrné
v našem každodenním životě. Kde
hledat příčiny těchto negativních jednání? Odpověď spočívá právě ve výše
uvedené zásadě. Tedy, že člověk je
součást přírody, ale ve skutečnosti se
nám daří člověka z krajiny postupně
vytěsňovat, nahrazovat omezujícími
pravidly a nařízeními, regulacemi
a rozšiřováním oblastí, ve kterých
je působení člověka eliminováno, až
zakázáno. Nejde v žádném případě

o oblasti, které jsou přírodovědecky
nenahraditelné a jedinečné, ty zasluhují tu nejpřísnější přírodovědeckou
ochranu a společenský respekt. Jde
o oblasti, kam po staletí člověk patřil, tyto oblasti kultivoval a maximálně
využíval ku prospěchu lidí i samotné
přírody. Jsme svědky toho, že postupným vyloučením člověka z těchto
regionů nastává jejich přírodovědecká
i hospodářská degradace plynoucí
z nedočerpání jejich přirozeného produkčního potenciálu. Stále zřetelně se
projevuje skutečnost, že kultivační
činnost člověka v souladu přírodními
podmínkami je jeden z pilířů a zásad
ochrany přírody.
Nikdo to nevyřeší za nás! Pojďme
společně řešit obyčejné věci starým
selským rozumem.
doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D.,
kandidátka do krajského zastupitelstva
za hnutí Trikolóra

inzerce

JIHOČESKÉ
VÍKENDY

Aukční dům
u zámku Blatná
Nenechte se napálit,
prodejte své cennosti v aukci.
Do aukce přijímáme
veškeré starožitnosti, obrazy, mince,
šperky a jiné poklady.

Zdeněk Sedlák | Telefon: 777 803 220 | Písecká 317, Blatná

Hledáte tip na krásně strávený víkend v jihočeské přírodě
nebo vás láká objevovat známé i méně známé památky a místa? Pak je
tu pro vás pravidelný videomagazín z jihu Čech – JIHOČESKÉ VÍKENDY.
Jsme na YouTube a Facebooku…

@jihoceskevikendy

zdarma
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Istanbulská úmluva fatálně podceňuje biologickou
podstatu našeho živočišného druhu
sexuálně neutrálním duchu, nerozlišování mezi chlapcem a dívkou. Jde
o propagaci ideje, kterou někteří
progresivisté v Evropě i Americe již
řadu let praktikují. Z hlediska sexuologie, založené na důkazech, jde
o prastarou myšlenku, že člověk se
rodí coby „tabula rasa“ (nepopsaná
deska) a vše, co představuje, jej naučí výchova. V tomto pojetí pak spíše
„nevýchova“. Jde o fatální podcenění
biologické podstaty našeho živočišného druhu. Istanbulská úmluva se
mylně domnívá, že budou-li nové
generace dětí vychovávány v duchu
„unisexu“, ubyde násilí. Nicméně
agrese vůči komukoliv je ve vyspělých společnostech trestným činem,
který musí být exemplárně trestán
a jeho nejlepší prevencí je výchova
mladých lidí k základním etickým

Istanbulská úmluva je ideologický
paskvil, vyprodukovaný Radou Evropy. Poměrně stručný text se tváří
jako by bojoval proti násilí páchaném
na ženách. Nic proti ušlechtilé myšlence, každé násilí je věcí odpornou
a trestuhodnou. Nejen násilí na ženách. Istanbulská dohoda je ideologicky zcela jednostranná, protože
tvrdí, že jediným zdrojem násilí vůči
ženám jsou muži. Jako by si ženy navzájem nikdy neublížily. Jde o ujednání směřované proti mužské agresivitě. Materiál je vypracován zcela
v duchu nevědecké „genderistické“
koncepce lidské sexuality. Podle
dohody je hlavním zdrojem agresivity mužů jejich výchova v mužské
identitě. Proto je jednou z nejdůležitějších zásad, ke které dohoda
zavazuje, výchova dětí v jakémsi

hodnotám. Cílem není žádná genderistická reforma, nýbrž úcta k tradičním hodnotám a výchova k respektu
vůči našim kulturním zásadám. Vážím
si všech politiků, kteří odmítají nesmyslné zásady Istanbulské úmluvy.
Je důležité zachovávat si zdravý rozum a nezpochybňovat biologickou
přirozenost člověka. Desítky různých
tak zvaných „pohlaví“, ke kterým
nás úmluva vede, nejsou nic jiného,
než podivínské plody lidské spekulace a pseudofilozofování. Půvabná
je představa o tom, že dodržování
popsané unisexuální výchovy dětí,
a vůbec dodržování jakési „stejnosti“
mužů a žen, se má u států, které
úmluvu přijmou.
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.,
kandidát do krajského zastupitelstva
za hnutí Trikolóra

Pečivo ze Srnína je od A do Z jihočeské
Od začátku do konce
jihočeské. Tak by se dalo
charakterizovat pečivo ze
Srnína. K jeho výrobě se
používá mouka z vlastního
mlýna ve Veselí nad Lužnicí, horská voda z Kleti
a další lokální suroviny.
O více než šedesátileté tradici Pekárny Srnín hovořili její jednatel Josef Bukovský junior a prokurista
Ing. Josef Bukovský starší.
Čerstvý chléb, křupavé rohlíky,
sladké koláče i cukrářské vý
robky, které mohou zákazníci
ochutnat ve vašich téměř dvaceti
prodejnách po jižních Čechách.
Na co sázíte při jejich výrobě?
Pekárna svými výrobky navazuje na
nejlepší tradici českého pekařství. Neustále investujeme do nového strojního zařízení, které se spolu s osvědčenou technologií výroby a tradičními
recepturami podílejí na vynikající

Zleva Josef Bukovský ml. a Ing. Josef Bukovský

Zde si také můžete objednat třeba
svatební dort nebo dort na oslavu
narozenin.
kvalitě našeho pečiva. Zásobujeme
zejména okresy České Budějovice,
Český Krumlov, ale zasahujeme i do
okresů Prachatice, Jindřichův Hradec
a Tábor. Od letošního června vyrábíme
v rámci jedné společnosti Pekárna Srnín, s. r. o., která vznikla spojením společností VESCO, spol., s. r. o., provozující Mlýn Veselí nad Lužnicí, a K III,
spol., s. r. o., (Pekárna Srnín).

V Českých Budějovicích je známá
zejména vaše cukrárna U Kláš
tera. Tam držíte i nezvykle nízké
ceny nápojů, které si
inzerce
lze k vašim cukrářským
výrobkům objednat. Je
NEMÁTE ČAS NA VYŘÍZENÍ STK?
to vůbec v dnešní době
Vyřešíme přípravu a provedení EM + STK za Vás.
možné?
• Prodej nových autobaterií
Cukrářské výrobky z Pe• Výkup vyřazených autobaterií
kařství a cukrářství U Kláštera v Piaristické ulici v ČesKontakt: Marian Vačval, Netěchovice 57
kých Budějovicích skutečně
Týn nad Vltavou Tel.: +420 602 523 354
znají zákazníci i za hrani-

cemi zásobovaných okresů. Jsou denně
čerstvé a kvalitní. A protože je pro nás
zákazník na prvním místě, snažíme se ho
potěšit příznivou cenou doplňkového
sortimentu. Je ale pravdou, že v centru
Českých Budějovic jsme jedinou takovou cukrárnou.
Vyrábíte i trvanlivé pečivo. Které
je nejoblíbenější?
Velmi oblíbené jsou srnínské medové
perníky, které obsahují 5,5 procenta
včelího medu, a dále linecké třené
pečivo. K pivu jsou oblíbené tradiční
srnínské tyče a zelňáky.
Ve vašem sortimentu zákazníci
nenajdou jen pečivo a cukrářské
výrobky…
Nově jsme rozšířili sortiment o výrobu lahůdek, zejména chlebíčků,
salátů, pomazánek a baget, které
nabízíme především v síti osmnácti
vlastních podnikových prodejen.

Vaše výrobky se pravidelně umis
ťují na čelních místech soutěže
Chutná hezky Jihočesky. Kdo stojí
za tímto úspěchem?
Jedná se o týmovou práci všech našich
téměř 200 zaměstnanců. A můžeme
se pochlubit i dokonale zvládnutou
distribucí, při které dbáme na životní
prostředí, jelikož pečivo rozváží naše
vozidla s pohonem na zemní plyn.
Autor: Redakce
inzerce
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Drž se, Ameriko!
Přežije Západ naši generaci? To bylo tématem
besedy s panem Ladislavem Jaklem v dubnu
2019 v Hluboké nad
Vltavou, o níž jsem psal
například zde. Dovolím
si připomenout několik
zajímavých myšlenek
ze závěru této besedy.
Nesvoboda k nám nespadla z mraků.
Ani v dobách nejkrutějších režimů.
Kolektivistické anomálie si vždy lidé
objednali sami. Věřili, že je důležitější
jakési dobro, než svoboda. Proto je
naděje na svobodnější časy velmi
malá.
Ale má smysl fungovat, existovat,
hájit, co je asi správné. I když se to
zrovna nedaří na politické scéně.
Můžeme se snažit některé procesy
zpomalit. Neopájet se blahobytem
jako Římané na vrcholu své slávy.
Vyhlídky dobré nejsou, nejsou
samozřejmé. Větší naděje než v politice ale aktuálně je, aby se lidé vrátili k sobě, jako za „bolševika“, aby
pěstovali vztahy mezi sebou a ten
prostor si nenechali ukrást.

Uplynul více než rok a situace se
rapidně změnila k horšímu. Ano, situace Západu vůbec není dobrá a někteří autoři píší dokonce o tom, že
euroatlantická civilizace páchá sebevraždu. Až čas ukáže, jak daleko byli
od pravdy, ale to už bude na případnou záchranu pozdě.
Při pozornějším sledování současného dění se zdá, že se značná část
lidstva zcela zbláznila.
„Blbne se na kvadrát“ především
v Americe, ale Evropa se opičí celkem obstojně, někdy dokonce i vede.
A tak můžeme sledovat pokračující
Mee Too, uhlíkové šílenství, Black
Lives Matter, přepisování dějin spolu
se záměnou vítězů a poražených, viníků a obětí, ničení pomníků a soch,
sebeponižování a sebemrskačství,
překrucování pojmů nebo naopak
záměrné neinformování většinovými,
kdysi mnohdy prestižními sdělovacími

prostředky, kde si navíc redaktoři
pletou psaní malých a velkých písmen
(ale uznávám, že i v češtině je to občas
problém), universitní čistky… A do
toho všeho Covid 19 se všemi zmatky.
Rozpoznat a analyzovat příčiny
tohoto sebezničujícího jednání není
právě jednoduché, najít na ně lék
ještě složitější, pokud ne nemožné.
Pokusila se o to řada autorů (např.
Benjamin Kuras zde, Ladislav Jakl
zde, Zdeněk Zbořil zde, Jaroslav Bašta zde, Rudolf Mládek zde, Jiří Weigl
zde, Petr Hampl zde a zde a jistě
i mnozí další, abych na nikoho nezapomněl.
Od věci také nebude seznámit se
s projevem prezidenta republiky Miloše Zemana při recepci u příležitosti
státního svátku Spojených států amerických, v jehož závěru Miloš Zeman
říká, že slogan Black Lives Mutter je
rasistický slogan, protože záleží na
všech životech...
Jedna věc je ale zřejmá. USA, zmítané studenou, místy už i pořádně
horkou občanskou válkou, směřují
k jakémusi podivnému socialismu,
jehož podobu lze jen těžko odhadnout. Ale jak už dnes vidíme z anarchie a násilí v některých amerických
městech, „socialismus s lidskou tváří“

to určitě nebude. I kdyby byl budoucí
prezident třeba stokrát „demokrat“.
Říká se, že nikdo není nenahraditelný a většinou je to pravda. Přesto
bychom při troše úsilí asi našli v dějinách události, jež by se bez té jedné
konkrétní osoby možná udály zcela
jinak než jak se udály. A zdá se, že
americký prezident Donald Trump
je, i přes všechna sporná rozhodnutí a nešťastné výroky, právě tou
osobou, která je schopna pokusit se
zastavit reálnou hrozbu prosazení
se levicového progresivismu v celé
americké společnosti. Nemusíme mít
současného amerického prezidenta
v oblibě, může se nám zdát namyšlený a arogantní. Ale měli bychom
být pragmatičtí a věřit, že podzimní
prezidentské volby dopadnou i pro
nás dobře.
Protože Amerika je pro náš svět
nenahraditelná. Padne-li ona, padneme všichni.
A socialismus už jsme tady jednou
měli!
Tak tedy:
Drž se, Ameriko!
Bear up, America!
Zdeněk Lanz,
specialista a učitel odborných
předmětů v oboru stavebnictví

inzerce

STYLOVÝ ANGLICKÝ SECOND HAND

SECOND HAND
GALLERY
PÍSEK NA FLORIÁNĚ – V koutě 92
STRAKONICE – Kochana z Prachové 119
Otevírací doba
Po – Pá 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00,
So 9.00 – 12.00

Second Hand Gallery
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Les potřebujeme všichni
Už od raných studijních let mne bavilo
s batohem cestovat po světě a poznávat cizí kraje a tamní přírodu. Na
mnoha místech planety jsem viděl děsivé pohledy, jak se lidé chovají k vlastní
krajině a hlavně devastují lesy. Právě
při těchto cestách jsem si uvědomil, že
nejdůležitější je ochrana přírody a lesa
právě v domovině. Tam to nejlépe
znám a něco mohu i ovlivnit. Je snadné
mudrovat nad ničením lesů na druhém
konci zeměkoule, ale člověk si hlavně
musí nejprve tzv. zamést před vlastním
prahem. Svůj první kousek lesa jsem si
koupil skoro před dvaceti lety a začal
se o něj starat. To jsem ale netušil, že
inzerce

stejně tak, jak jsem se slzami stál nad
zničenou krajinou Madagaskaru, budu
se stejným smutkem koukat z mého
lesa na kopce bez lesů v naší zemi.
Osobní vlastnictví v kombinaci s touhou se vzdělávat a naslouchat radám
starších a zkušenějších lidí mne naučilo
pokoře k přírodě i snaze přenechat ji
budoucím generacím v co nejlepším
stavu.
Dnes s rodinou máme pár desítek
hektarů lesa, o který se staráme a já
osobně už nejsem tak chytrý, jak jsem
byl ve dvaceti letech. Příroda chyby
neodpouští, ale dá vám čas je napravit.
A stále se v ní musíme učit a vnímat
ji srdcem.
U nás, v Jižních Čechách, máme
zatím lesy krásné, ale ony bez naší
lidské pomoci současnou kůrovcovou kalamitu těžko zvládnou. Musíme jim tedy všichni pomoci. Dnes
slýchám odevšud: „Je moc smrku.
Až to uschne, vysadíme les lepší, než
hloupé generace před námi.“ Není to
pravda, oni žili v době, kde si společnost takové lesy přála. Ti lesníci, byť
s daleko horší technikou a techno-

Křížovka o hodnotné ceny –
jízdní kola, které předá osobně
Václav Klaus ml. 29. 9. v ČB

Vyluštěte s Jihočeským kurýrem křížovku a vyhrajte
jízdní kolo od sponzora soutěže Cyklo Švec.

Zašlete vyplněnou tajenku s kontaktními infomacemi elektronicky na mailovou adresu redakce@jckuryr.cz nebo pošlete ústřižek pozemní poštou na
adresu redakce: Jan Bohdal, DiS., Jihočeský Kurýr, Plešivec 351, 381 01 Český
Krumlov.
Každý správně vyplněný tiket bude zařazen do slosování, které proběhne na
happeningu Hnutí Trikolóra v úterý 29. září 2020 odpoledne na nám. Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Výherce budeme kontaktovat
předem pro osobní vyzvednutí ceny.
1. Zvíře s domovem stále u sebe
2. Slovní výraz pro písmeno „y“
3. Sport s míčem

logií, se o ně uměli postarat a uměli
je ochránit. Navíc oni s tím lesem žili
a nežili z něho jako doba dnešní.
Nejstabilnější je les druhově a věkově pestrý, nesmíme tedy nechat
zničit ty staré stromy, a to ani broukem a mnohde ani zbytečně motorovou pilou. V tom lese možná ty mladé
stromky poslouchají rad starších
s větší pokorou než my. Jen my jim
zatím nerozumíme.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4. Používáme ke stolování

12.

5. Povrchový důl

13.

6. Sečná zbraň
7. Kyselý a žlutý plod
8. Většinou jako místní (…)
C:/ v počítači
9. Část těla spojující hlavu s trupem
10. Místo. Kde žijeme
11. Obuv do deště
12. Severský přežvýkavec
13. Živočich s dlouhým krkem
14. Jednotka počtu

14.

Jméno a příjmení
Město trvalého byliště
Email
Telefon

Les nám přináší kromě dřeva, hub,
lesních plodů i neskutečnou škálu
dalších, zdánlivě neviditelných funkcí.
Umí zadržet vodu v krajině, umí krajinu ochladit, umí toho zkrátka moc.
Bylo by třeba si tedy vážit i každého vlastníka lesa, ať je to soukromník, obec či stát, když v něm
správně v souladu s přírodou hospodaří. Je potřeba, aby ho i společnost za to odměnila. Každý si totiž
můžeme do lesa zajít na houby a maliny, ale ten vlastník je ten, kdo nese
všechny náklady s tím spojené. Já
jsem zapřísáhlý odpůrce eurounijních
dotací, plných byrokracie propletené
s neskutečnou korupcí a plýtváním.
Podpora vlastníků by se měla řešit
platbou za plochu lesa a správné
hospodaření.
Od vás, kteří jste dočetli až sem,
budu lesy pozdravovat, stromy pohladím, a když budete mít cestu kolem, zastavte se. Rád vám o nich popovídám a ukážu, jaká je síla přírody.
Ing. Richard Štengl Dis.,
kandidát do krajského zastupitelstva
za hnutí Trikolóra
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Důležitost kamionové dopravy
Celosvětová pandemie covid 19 ukázala
v plném světle životní
důležitost kamionové
dopravy a nezastupitelnost a „zdravotní“
bezpečnost individuální osobní dopravy.
V České republice se
neustále zdůrazňuje nutnost a důležitost dálnic, ale
mnohdy se zapomíná na silnice nižších tříd.
V minulosti se údržba a rozvoj těchto typů komunikací zanedbával nebo se na ně nekladl důraz
a za jejich špatný stav se pouze svalovala vina na
přetížené kamiony a nárůst osobních automobilů.
Nikdo už ale neřešil to, že tyto komunikace defacto kopírují původní cesty z dob Rakouska-Uherska a s moderní dopravou 21. století nemají nic
moc společného. Jejich údržba se v lepším případě
soustředila jen na opravu nebo výměnu stávajícího
svršku vozovky, ale už se nezabývala samotnými
parametry silnic.

Po opravě, nebo po výměně asfaltu jsme byli
mnohokrát svědky toho, že se silnice ještě více
zúžila a stala se tak při míjení aut s traktory nebo
autobusy ještě nebezpečnější.
Tyto staré komunikace, které jsou úzké, plné
nebezpečných zatáček, nepřehledných horizontů,
nepostačují pro moderní dopravu a pro rozvoj venkovských oblastí.
Řešit tuto skutečnost se bohužel minulé reprezentace kraje pokoušely pouze omezením nebo
zákazem nákladní dopravy, které ale vede ke snižování pracovních příležitostí na venkově a k zaostávání některých regionů.
Krajští úředníci mají stohy plánů a výkresů nových komunikací a obchvatů, které plánují už 40
i více let, ty se však patrně nikdy nebudou realizovat. Kraj prostě jen plánuje „do šuplíku“. Tudy cesta
nevedla, nevede a ani nepovede. Chceme dělat
věci, které jsou jinde normální. Chceme normální
svět. Bráníme normální svět.
Bc. Jiří Černý, kandidát do krajského
zastupitelstva za hnutí Trikolóra

Sociální služby
Sociální služby jsou
poskytovány osobám, které nezvládnou vlastními silami,
ať už z důvodu věku,
nepříznivého zdravotního stavu, z důvodu krizové situace,
v důsledku životních
návyků a způsobu života vedoucího ke konfliktu se
společností, nebo žijících v sociálně znevýhodňujícím prostředí, pečovat o svou vlastní osobu a stávají
se osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby.
Mezníkem pro rozvoj sociálních služeb se stal rok
2006, kdy došlo ke standardizaci postupů v rámci
poskytování jakékoli sociální služby. Od tohoto
roku byly provedeny dílčí změny, které ale nereflektují aktuální situaci potřeby poskytování sociálních
služeb obecně.
V poslední době se často hovoří o tzv. deinstitucionalizaci sociálních služeb. Jedná se o proces,
ve kterém dochází k přechodu od ústavní (institucionální) péči o osoby se zdravotním postižením k péči poskytované v přirozeném prostředí.
Cílem tohoto procesu je zkvalitnit život lidem se
zdravotním postižením a umožnit jim žít běžný život srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Pokud
je potřeba poskytování pobytové sociální služby
inzerce

a nelze tuto situaci zvládnout poskytováním terénní
služby, měl by být více uplatněn vliv dětí u seniorů.
V minulosti bylo zcela běžné, že se rodiny postaraly
o své blízké ve stáří, několik generací bydlelo ve stejném domě a prarodiče, když už nemohli pracovat,
pomáhali s výchovou dětí. V dnešní době, bohužel však tyto vazby již nejsou běžné a zdá se, že se
vytrácí běžná spolupráce a úcta mezi generacemi.
Přitom důležitost právě těchto vazeb je pro obě
strany nepostradatelná. Jak jinak naučit děti úctě
ke stáří? Pouze přímým kontaktem je možné získat
zkušenosti. Největším přínosem je získání respektu
a úcty ke stáří, který v dnešní době opravdu chybí.
Mezigeneračním setkáváním ale nezískávají zkušenosti jen děti. I pro seniory je setkávání s dětmi
velmi přínosné.
Důraz by měl být kladen na rozvoj paliativní péče.
Onkologická onemocnění představují v dnešní
době nejvýznamnější zdravotní hrozbu v rámci Evropy. S chronickými nemocemi se potýká více než
80 % lidí starších 65 let a jsou zodpovědné za 86 %
všech úmrtí, onkologická onemocnění jsou každoročně nově diagnostikována u téměř 4 milionů lidí.
S ohledem na výše uvedené se paliativní péče jeví
jako nezbytná odpověď na otázku, jak do budoucna
těmto chorobám čelit.
Mgr. Lucie Zajícová, kandidátka do krajského
zastupitelstva za hnutí Trikolóra

jihočeský kurýr
NOVINY Z JIHOČESKÉHO KRAJE

KONTAKTUJTE NÁS
pro objednávku inzerce
redakce@jckuryr.cz
www.jckuryr.cz

Vepřová játra po farmářsku
Suroviny
500 g vepřových jater
150 g farmářské slaniny (obalená v paprice)
1 cibule
2 jarní cibulky nebo menší pórek
3 papriky (1x červená, 1x zelená, 1x žlutá)
2 tvrdá kyselá jablka
1 skleničku sterilovaných žampionů v rajčatové omáčce
sůl, čerstvě mletý pepř

Marináda: promícháme 3 lžíce oleje, 1 lžíci čínské sójové
omáčky, 1 lžíci směsi koření a bylinek – mám koupenou na
farmářském trhu (červená paprika, sušený česnek a cibule,
mletý kmín, petrželová nať, bazalka, šalvěj, medvědí česnek
a sůl – pochopitelně bez glutamanu)
Nejprve si očištěná játra nakrájíme na nudličky a smícháme
s marinádou a necháme chvilku uležet, než si připravíme
ostatní suroviny – papriky nakrájíme na nudličky, cibuli na
tenčí měsíčky, jarní cibulku na kolečka a jablka na plátky.
Na pánvi opečeme na nudličky nakrájenou slaninu, přidáme
cibuli a opečeme. Když cibule začne zlátnout, přidáme naložená játra i s marinádou a orestujeme. Přidáme ostatní suroviny kromě jablek, osolíme, opepříme, trochu podlijeme
vodou a dusíme asi 15 minut. Přidáme jablka a ještě chvilku
podusíme. Pokud máme radši hustější omáčku, můžeme
zahustit bramborovým škrobem (cca 1–2 lžičky), který rozmícháme v trošce vody.
Jako příloha se hodí šťouchané brambory nebo rýže.
Dobrou chuť
Autor receptu: Andrea Paskerová
maminciny.recepty@seznam.cz

inzerce

FOTOGRAF

JAN SOMMER
15 let zkušeností v oboru komerční fotografie. • Komplexní foto a video tvorba. • Legální letecké – dronové záběry.
Reportáž, dokument, svatba, produkty, portréty, ateliér, nemovitosti, virtuální prohlídky.

www.e-motionmedia.eu • www.fotosvatba.net • www.photo-js.com • tel.: +420 724246425
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Extraliga – střípek z Motoru,
konečně to začalo, po úvodním nadšení
a slušného začátku přišla studená sprcha pro všechny z tábora Motoru, jeden
člen v realizačním týmu je pozitivní na
covid 19. Následovala karanténa, přerušení společné přípravy. Pro někoho
problém, pro hokejisty zas ne takový,
dokáží se přizpůsobit.
Trenéři hráčům naordinovali tréninkové dávky na doma a po 14 dnech se
s hráči opět sešli na společné přípravě.
Pravda, ideální to není, ale aspoň, že tak.
Po několika trénincích tu byl první zápas
proti soupeři z Extraligy a hned žádní
nazdárkové – Sparta Praha.
Zápas to byl klasický, přípravný,
trošku i na vedro ospalý ale úvodní
trefa patřila Motoru, po dorážce se
beckhendem trefil mladík Matouš Hrubec, ročník 2001. Poté Motor ještě 4
minuty před koncem zápasu vedl 2–1,
ale Sparta tlačila a po zásluze potrestala
malé chyby v obraně a utkání otočila na
3–2, poslední 2 branky byly do prázdné,

kdy trenéři chtěli hrát power play bez
brankáře, což se dvakrát nepodařilo
a domácí se potrestali.
První zápas v nové sezoně,
příprava, co říci?
Gólmana máme super, bude stabilní
oporou a spolu s kolegou Strmeňem
budou vyrovnanou dvojkou, která se
bude podporovat.
Obrana je taky slušná, je v ní zkušenost i dravé mládí, uvidíme, jak to
půjde v sezoně, na prvním zápase byla
vidět malá zaváhání, která se v nejvyšší
lize trestá brankou. Na to jistě trenéři

budou apelovat při rozborech videí po
zápasech.
Útok je také slušně poskládaný, žádní
borci a bombarďáci se zkušenostmi
z Extraligy, ale vyrovnaný tým bojovníků, kteří mají slušné potenciály do
budoucna a když se v letošní sezoně
nesestupuje, je pro tým a klub výhodou,
že se hráči obehrají, získají zkušenosti
a bude to jen lepší.
Velké pozitivum v sestavě se Spartou
bylo i to, že v kádru bylo 9–10 hráčů,
kteří jsou z Jižních Čech a několik přímých odchovanců z Motoru, což mě
osobně dělá radost, protože jsem 3 nejmladší kluky v kategorii žáků trénoval.
Sport a covid 19… mám trošku
obavy z pohledu veřejnosti na vir, na
hysterii ohledně testování, a jakým
způsobem se vše prezentuje v médiích,
kde je opravdu masáží při hlavních zprávách v TV jen o covid 19, kolik přibylo
nemocných, kolik umřelo, srovnávání
atd. Každý, kdo se jen trošku bojí o své

zdraví je ovlivněn, aktivně jde na testy
a když je pozitivní – i když mu skoro nic
není, následuje karanténa. Dle mého
názoru je vše zveličeno, nafouknuto aby
se vyvolala panika a lidé se báli.
Když jsem nemocný, vezmu si léky,
zůstanu také minimálně týden doma
a nikam nechodím, abych nikoho nenakazil. Nenechám se testovat, budu
mít klid na lůžku jako při chřipce. Jiná
věc je, že se musejí chránit senioři a lidé
po úrazech atd., ale to by mělo být automaticky zajištěno. Bojím se, že vnitřní
prostory a sportovní akce budou do
značné míry omezeny po delší čas, dle
mého názoru se musí změnit náhled
na covid 19, jeho testování a průběh
léčby. Zamezit hysterii a omezování
akcí všeho druhu, zbytečně netestovat
a používat zdravý selský rozum, to je
správná cesta.
Aleš Dvořák,
kandidát do krajského zastupitelstva
za hnutí Trikolóra

inzerce

inzerce

dice od
Jihočeská tra

roku 1898.

Obdarujte své blízké dárkem,
který je potěší i zahřeje.
Tradiční, přísně střežená receptura známého
„rumu s plachetnicí“ je vždy ta správná volba.
www.fruko.cz

•

www.facebook.com/FrukoSchulz
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Nepodceňujte krajské volby – vaše účast
ovlivní zdravotnictví, dopravu i školství

Letos na podzim nás čekají volby do krajů
a Senátu. Ani jedny ale dlouhodobě příliš
„netáhnou“. Volební účast se v nich většinou pohybuje mezi 30 a 40 procenty.
A to i přesto, že kraje mají rozhodující
slovo ve zdravotnictví, sociální péči,
středním školství a v dopravě.
Krajské volby je důležité nepodceňovat, naopak, rozhodně se jich zúčastnit.
Můžeme tak aktivně ovlivnit směr rozvoje
našeho regionu na několik let dopředu.
Většina zdravotnických a sociálních zařízení, správa silnic, dopravní obslužnost
v regionu a střední školy – to vše a další
oblasti patří do kompetence krajů.

Čím víc lidí přijde k volbám, tím větší
šanci na zvolení mají nové a menší politické strany, tedy i hnutí Trikolóra. Čím
víc lidí přijde, tím víc hlasů získají lidé, kterým věříme. Čím víc lidí bude volit, tím
větší je šance, že poměry v kraji změníme
k lepšímu.
Krajské a senátní volby letos připadají
na 2. a 3. října. Trikolóra v nich kandiduje
poprvé. V Jihočeském kraji chce například obnovit jednání o dostavbě Jaderné
elektrárny Temelín, protože bez ní se za
elektřinu nedoplatíme. Plánuje otevřít
nové obory středních škol, zaměřené na
informatiku a kybernetickou bezpečnost.
Chce přivést do měst a obcí kvalitní lékaře. Hodlá podpořit regionální výrobce.
Chce být dobrým hospodářem a nejprve
opravit silnice, až poté budovat případná
letiště nebo přístavy.
Trikolóra je v současnosti jedinou pravicovou konzervativní stranou na naší
politické scéně. Právě ona může výrazně
přispět ke zkvalitnění života všech lidí:
zaměstnanců i živnostníků, celých rodin,

lidí předdůchodového věku i těch, kteří
doma pečují o nevyléčitelně nemocné
příbuzné. Dnes se příliš často nemluví
o tom, že pravicová konzervativní politika vede k prosperitě firem, které zajišťují dobře placenou práci zaměstnancům.
Pravicová politika podporuje zaměstnanost a vyšší mzdy, a tím přispívá ke stabilitě společnosti.
Trikolóra chce snížit zdanění práce!
Máme šesté nejvyšší zdanění práce ze
všech zemí OECD! Stát „obírá“ zaměstnance a podnikatele, aby mohl neefektivně hýřit a kupovat si hlasy potenciálních voličů. K tomuto cíli můžeme dospět
až na úrovni parlamentu. Vstup do něj
bude pro Trikolóru mnohem snazší, když
uspěje už nyní v krajských volbách.
Nezapomeňte proto na letošní krajské volby, dejte hlas svému favoritovi
a nebojte se, že se do zastupitelstva kraje
nebo do Senátu nedostane.
Bc. Ivana Kerlesová,
kandidátka hnutí Trikolóra
na jihočeskou hejtmanku.
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Podpora mládežnického sportu je investicí do dětí a naší budoucnosti
Z podpory dětí a mládeže se již stalo takové tradiční téma a trochu klišé, které
jen zohledňuje sportovní stránku věci
a distribuci peněz obcí a kraje jednotlivým klubům.
Jako celoživotní sportovec bych se na
tuto podporu rád podíval z jiné stránky,
a to možná mnohem důležitější. Podporovat mládežnický sport totiž není jen
o podpoře pohybu, zdravého životního
stylu našich dětí a vyplnění jejich volného
času, ale především o důležité výchovné
složce, která se nám již delší dobu z výchovy ve školách, rodinách a celkově ve
společnosti vytrácí.
Při sportu děti získávají mnoho ddovedností, a to jak těch pohybových, tak
i těch morálně volních vlastností, které

jsou pro jejich další růst a zdraví společnosti mimořádně důležité. Mezi ty
hlavní můžeme zařadit odpovědnost,
vytrvalost, spolehlivost, sebeovládání,
zásadovost, ale také sebekritičnost a cílevědomost. Nechtěl bych ani opomenout
principy, které si mládež osvojí, a na kterých by měla být společnost budována,
jako jsou pravidla fair play, mantinely
chování a stanovování hranic, ale také
týmový duch a „tah na branku“ s touhou
po vítězství.
Sport měl vždy u nás velkou tradici, na
kterou můžeme v celém regionu navázat.
V Českých Budějovicích to byl vždy fotbal, hokej a volejbal, sporty které se zase
všechny sešly v těch nejvyšších patrech
ligových soutěží. Nemůžeme ale zapo-

mínat na menší, jako je karate, házená,
kanoistika a další, výběr je opravdu velký.
V Táboře to byl vždy hokej a cyklistika,
v Českém Krumlově skvělý badminton
na světové úrovni, ve Strakonicích basketbal a vodní pólo… a mohl bych pokračovat napříč regionem. Nabídka a tradice
jednotlivých klubů je opravdu velká a děti
mají na výběr.

Důležitým předpokladem jsou ale také
vzory a příklady, které táhnou. V jižních
Čechách jich máme opravdu hodně na
té nejvyšší úrovni, počínaje olympijskou
vítězkou Katkou Neumanovou, Karlem
Poborským, mnoho zvučných hokejistů
hrajících v NHL, až po menší sporty a jejich sportovní esa.
Tohle všechno jsou tradice, spousta
odvedené práce, na kterou musíme
navázat a dětem umožnit, aby mohly
pokračovat, měly prostředky, nástroje,
motivaci, kde se hýbat, trávit volný čas,
ale také pracovat na růstu své osobnosti.
Považuji to za jednu ze svých priorit.
Ing. Dalibor Uhlíř,
kandidát do krajského zastupitelstva
za hnutí Trikolóra

Do Krumlova za trenérem Radkem Votavou
a špičkovým českým badmintonem
badminton naučí, ale i starší hráči se
neustále zdokonalují a nacházejí nové
dovednosti. To je přece dobré i do normálního života. Pozitivní je také, že společně trénují děvčata s chlapci, hrají spolu
i soutěže, mají společnou disciplínu – smíšenou čtyřhru. Ačkoliv je badminton individuální sport, má také soutěže družstev.

Za trenérem badmintonu Radkem Votavou jsme se vypravili do Českého Krumlova, kde se naplno věnuje sportovní
výchově mládeže, ale také tréninku reprezentantů. Jeho osobními svěřenci jsou
Jaromír Janáček a Tomáš Švejda, kteří se
již kvalifikovali také na mistrovství světa.
V čem je badminton lepší než
jiné sporty, pokud vás tedy mohu
„donutit“ k takové odpovědi?
Badminton je komplexní sport, který
zahrnuje všechny pohybové aktivity po

kondiční stránce. Je velice nároční technicky, hráči se učí stále nové a nové věci.
Neznamená to, že se děti v přípravce

Jak jsou na tom dnešní děti z hle
diska jejich fyzického stavu?
Děti se dělí na talentované, které mají pohyb daný v genech a rozvíjejí se přirozeně,

a na ty, kteří se pohybovým dovednostem musí naučit. Moderní technika přinutila děti víc sedět, dívat se na obrazovky
a tím pádem ji chybí pohyb, který jsme
měli my, když jsme byli malí. Dětem tak
chybí základní výbušnost a obratnost.
Jedná se o celosvětový problém. Proto
klademe důraz na to, abychom děti
správně naučili základní dovednosti, třeba
běhat pozadu, což není úplně přirozené.
Myslím si však, že tak špatné, jak je to někdy prezentováno, to zase není.
Autor: Redakce

