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Dobrá sezona pro TJ Sokol
Rozhovor s prezidentem oddílu
písecké házené Rudolfem Žabou

Počasí v kraji
JIŽNÍ ČECHY Mistrovství Evropy
Čeští rybáři vylovili z Vltavy
dvě zlaté medaile strana B2

BUDĚJOVICE Na stavbě
Policisté kontrolovali
zahraniční dělníky strana B3

KVILDA Nezavírejte a nebourejte
stezku k Pramenům Vltavy! To je
vzkaz turistů, kteří k atrakci nedale-
ko Kvildy na Prachaticku v šumav-
ském národním parku míří a kte-
rou správa parku postavila bez sta-
vebního povolení.

Stezku teď buď úřady dodateč-
ně povolí, a nebo nařídí zbourat.
Podle lidí je však velmi praktická a
účelná.

Stavbu stezky pro pěší nyní řeší
vimperský stavební úřad. Chybí jí
totiž povolení. Správa parku ale
tvrdí, že před rokem si vedení re-
zervace zjišťovalo, zda potřebuje
nějaké povolení, a dostalo odpo-
věď, že ne. Přesto na základě stíž-
nosti jednoho z podnikatelů nyní
přišel úřad s tím, že je stavební po-
volení třeba. „Požádáme o doda-
tečné povolení,“ řekla mluvčí par-
ku Jana Zvettlerová.

Turisté, kteří v sobotu k Prame-
nům Vltavy a dále na Bučinu míři-
li, se shodovali, že jako atrakce na
cestě je stezka perfektní. „Je pří-

jemné, jak zapadá díky tomu, že je
ze dřeva, do krajiny, a navíc je to
dobrý nápad zpřístupnit pramen,
který zde vyvěrá. I my jsme se zde
napili,“ sdělil Jan Šlapák z Písku,
který k pramenům přijel na kolech
z Kvildy a pokračoval na Bučinu a
Ptačí nádrž.

Jiní turisté také stezku chválili,
ale vadilo jim, že v jejím okolí jsou
kvůli kůrovci uschlé stromy, kte-
rým hrozí pád.

„Místo by mělo být lépe zabez-
pečeno, aby se nemohlo nikomu
nic stát. Když vidím soušky okolo,
tak mám i celkem strach, že někte-
rá z nich spadne,“ míní Daniel Ne-

česaný z Prahy, který na Šumavě
trávil víkend.

Za pravdu mu dává i starosta
Kvildy Václav Vostradovský. „Už
při samotné stavbě jsme upozorňo-
vali, že okolo je uschlý les. To byl
ještě dvacet či třicet metrů od
chodníku. Nyní hrozí, že při vět-
ším větru stromy spadnou a dojde
k úrazu. To je třeba také ještě vyře-
šit,“ upozorňuje.

Každopádně poválkový chodník
– sto dvacet metrů dlouhá stezka,
vedená zhruba dva metry nad teré-
nem, je vyhledávaným lákadlem
pro turisty. Za první rok fungování
přes něj prošlo 80 tisíc lidí. Správa
parku původně počítala se zhruba
50 tisíci návštěvníky.

Voda, která na uvedeném místě
vyvěrá ze země, je jedním z prame-
nů Vltavy. Vytéká z přibližně 800
let staré odvodňovací štoly středo-
věkého dolu v Černé hoře.

Voda obsahuje vysoké množství
stříbra, proto má mít léčivé účin-
ky. Václav Janouš

Správa šumavského parku postavila stezku nedaleko Kvildy bez stavebního
povolení. Úřady ji teď buď dodatečně povolí, a nebo nařídí její zbourání. Podle
lidí je však chodník velmi praktický a účelný. Některým ale vadí suché stromy kolem.

DOLNÍ DVOŘIŠTĚ (vj) Kam jedete,
co vezete, kolik máte s sebou pe-
něz. To vše zajímá rakouskou poli-
cii na hranicích s Českem. Země
obnovila až do 9. června kontroly
na hraničních přechodech. Raku-
šané se obávají aktivistů, kteří by
mohli narušit konferenci Světové-
ho ekonomického fóra ve Vídni.

Policie na hranicích většinu šo-
férů, kteří o víkendu mířili do
země přes jihočeské hraniční pře-
chody, zaskočily. Tvořily se tu ně-

kolikaminutové kolony, když si po-
licie vybírala vozidla, v nichž cestu-
jí hlavně mladí lidé. „Otevřete mi
kufr, prosím,“ říká policista v sobo-
tu těsně před polednem na hrani-
cích v Dolním Dvořišti. Stejná věc
zajímá i celníka v Českých Veleni-
cích, kde také MF DNES zkusila
hranicemi projet.

Šoféři jsou v rozpacích. „Auta, v
nichž cestují rodiny, většinou ne-
chají projet. Myslel jsem, že po
vstupu do Schengenu už toto ni-

kdy nezažiju,“ uvedl jeden ze zasta-
vených řidičů Jan Karásek z Čes-
kých Budějovic, který jel do
Freistadtu na nákupy.

Podle ředitele odboru azylové a
migrační politiky ministerstva vnit-
ra Tomáše Haišmana je však dočas-
né obnovení kontrol v souladu s
pravidly Schengenu. „Na rakous-
kých hranicích je to již opakovaná
záležitost,“ řekl.

Kontroly Rakušané prováděli na-
příklad při fotbalovém Euro 2008.

Kampaň Žijeme Londýnem

Věra Čáslavská zahájila výstavu
fotografií na českobudějovickém náměstí
Kampaň Českého olympijského výboru s názvem Žijeme Londýnem
zahájila na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích
mimo jiné i Věra Čáslavská (na snímku před fotografií ze svého vítěz-
ného vystoupení na OH v Mexiku 1968). Výstava skončí v sobotu. Do
dalších měst v kraji zavítá londýnský doubledecker. » Viz Má... str. B3

JIŽNÍ ČECHY (aum, red) Citlivě od-
vážné erotické tablo třídy 4.B Gym-
názia v Písku pojmenované pří-
značně Do naha :)! uspělo v kraj-
ském kole soutěže o nejoriginálněj-
ší tablo roku 2011.

V 5. ročníku získalo od čtenářů
portálu rajce.net 82 hlasů. Tento
počet zástupci z jižních Čech určil
v republikovém měřítku 13. pozici,
když vítězné Církevní gymnázium
z Plzně obdrželo od svých sympati-
zantů 246 hlasů.

„Tablo 4.B vzbudilo ve městě ur-
čitý rozruch. Mně osobně se ná-
pad studentů velmi líbí. Oceňuji je-
jich odvahu a kreativitu. Tablo po-
važuji za smělý počin, který však
bude těžko překonán, neboť jeho
tvůrci atakovali ještě únosnou hra-
nici, ale povedlo se jim to zdařile,“
líčí Petr Pícha, ředitel píseckého
gymnázia. » Pokračování na str. B4

Zítra
Strakonice, Blatná, Vodňany

středa: Jindřichův Hradec, Třeboň,
Dačice
čtvrtek: České Budějovice, Hluboká
nad Vltavou, Týn nad Vltavou
pátek: Písek, Protivín, Milevsko
sobota: Prachatice, Vimperk, Český
Krumlov, Šumava
pondělí: Tábor, Soběslav, Veselí

Staňte
se reportérem
Vyfotografovali jste zajímavou
událost? Pošlete nám své
snímky a staňte se reportérem
budejovice.idnes.cz

„Když vidím soušky
okolo, tak mám
strach, že některá
z nich spadne.“
Daniel Nečesaný, Praha

Olympionička Věra Čáslavská nyní a v roce 1968
Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Táborsko

Kdo bude novým
vydavatelem
táborského
zpravodaje?
Noviny táborské radnice – měst-
ský zpravodaj, budou mít možná
nového vydavatele. Toho teď rad-
nice pro své periodikum hledá. Do
soutěže o zakázku, za kterou měs-
to ročně zaplatí zhruba 1,5 milio-
nu korun, se přihlásili tři zájemci.
Mezi nimi i dosavadní vydavatel,
firma Rudi. Jeden z uchazečů ne-
splnil podmínky soutěže, a proto
jej radní vyřadili. Jména dalších
dvou firem zatím radnice nezveřej-
nila. Měsíčník má 12 stran. (vj)

VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Přijďte navrhnout,
jak bude vypadat park
Obyvatelé Veselí nad Lužnicí mo-
hou přijít diskutovat s úředníky
města i z Nadace Partnerství, jak
má vypadat park u kulturního
domu. Radnice jim představí pro-
jekt, jak by se prostranství mělo
změnit. Akce začíná ve čtvrtek od
17 hodin v kulturním domě. (vj)

JISTEBNICE

Skauti si upravují
klubovnu v zámečku
Skauti z Jistebnice si předělávají
novou klubovnu v centru obce v zá-
mečku. Kraj jim dal dotaci 175 tisíc
korun. Dosud měli jen jednu míst-
nost v jistebnickém domově dů-
chodců. Nyní budou mít tři. (vj

Turisté: Stezku
k Pramenům
Vltavy nebourejte

Citlivě odvážné tablo gymnazistů
z Písku vzbudilo ve městě rozruch

Do naha :) ! Třída 4.B z Gymnázia v Písku vyhrála krajské kolo soutěže
Maturitní tablo roku 2011. Foto: archiv třídy

budejovice.idnes.cz

INZERCE

Rakušané prohlíželi Čechům kufry


