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ČESKOKRUMLOVSKÝ

Popelka nám
dala kabelku
Kdo si odnese
z veletrhu milý
dárek Evy
Hruškové? ...8

www.ceskokrumlovskydenik.cz

Náměstek
Stanislav Štech:

Mobily, chmel
i víno v ohrožení

Vzdělávání potřebuje
revizi, ne maturita ...10

Čemu kromě lidí
také škodí vedra? ...9

Ochranáři
chtějí značku
„Pozor los“

Vavřinec nedal létu šťouchanec

Dobrá zpráva
pro všechny

Na Českokrumlovsku by smysl měla v okolí
Svatého Tomáše, kde žije stabilní populace

Obec Frymburk láká na nový
Activity park Médi Kubíka.
Kromě naučné stezky, která
děti naučí něco o šumavské
přírodě, se návštěvníci mohou vyřádit na wakeboardu,
zahrát si snag – golf nebo si
zkusit letní bobování, alias
summer-tubing. Další z možností je nechat se lyžařským
vlekem vyvézt na vrchol pořádného kopce a dolů jet na terénní trojkolce.
(on)

MILAN SOLDÁN
ZUZANA GABAJOVÁ

ČESKOKRUMLOVSKO

Českokrumlovsko – Řidiči
projíždějící okresem Český
Krumlov, kde se před dvanácti
lety dokonce s losem srazilo
osobní auto, by se v budoucnu
mohli setkat s dopravní značkou, která je známá spíše ze severských zemí. O umístění
označení „Pozor, los“ mimo jiné i v našem regionu totiž usiluje ochranářský spolek Česká
krajina.
„Dopravní nehody představují jednu z hlavních příčin
úhynu losů u nás. Na silnicích
a železnicích přijde o život
zhruba čtyřicet procent uhynulých losů. To je přibližně
stejný podíl, jako mají na
úbytku těchto ohrožených
savců pytláci,“ zdůvodňuje
snahy ochranářů Libor Dostál, ředitel České krajiny.
Podle předsedy Okresní
myslivecké
rady
Lukáše
Bodnára, který se o návrhu
této značky u nás umístit dozvěděl z tisku, se rada tématem zatím nezabývala, ale
vzhledem k tomu, že u nás losi

Wi-fi v kontejneru
mají zdarma v Černé
Černá v Pošumaví – Pohodlně se usaďte do popelnice a připojte se na internet, nebo si nabijte mobil.
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NAVRHOVANÁ ZNAČKA

„Pozor, los!“ Foto: Česká krajina
evropští v jako jedné z mála
oblastí České republiky žijí trvale, by se o ní uvažovat dalo.
„V okrese lokalitu s jakousi
stabilní populací losa evropského máme, a to na Svatém
Tomáši, a právě tam by se
možná tyto značky osvědčily.
Vzhledem k velikosti tohoto
statného zvířete je srážka
s ním velmi nebezpečná.“
Stejný názor má i revírník
na Svatém Tomáši, Jan Zdechovan z Lesní správy Vyšší
Brod. „Před dvanácti lety se
tu u nás dokonce stala nehoda.“
Strana 2

Zachránili lidstvo
před virem
Křemže – Olga Thamová, vedoucí 4. oddílu Křemže, organizuje na skautském táboře
originální hru.
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Nepovedený start
zelenobílých
O SVĚTCI, který byl včera v kalendáři, se říká, že je prvním podzimcem a že dává létu šťouchanec. Opak je
letos pravdou. Česko se mění ve vysmaženou suchozem. Spásou je naložit tělo do bazénu či do jezu jako
plavci na snímku, který vznikl u Malše v Českých Budějovicích. Vepředu se chladí Petr Kotoun s osmiletým
synem Tomášem. Více informací o počasí přinášíme na jiném místě této strany. Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Horko nekončí a přepisuje rekordy
Jižní Čechy – Lidská psychika pod náporem horka prochází zkouškou. Vydržet bude
nutné minimálně do víkendu.
Tam předpověď slibuje pokles
teplot pod tropickou hranici.
„Zatím se na tom modely shodují, pouze jeden předpovídá,
že se tak stane v pondělí,“ řekl

jihočeský meteorolog František Vavruška. Včera slunce vzduch ohřálo na rekordní
úroveň na třetině jihočeských
stanic. Nejtepleji bylo ve Vráži u Písku (35,4 °C), ale tady se
rekord udržel, naopak nový
vznikl v Táboře po naměření
35,0 °C (dosud 33,7 z roku 1992).

České Budějovice na začátku
pracovního týdne měly „jen“
34,5 °C. Zhruba takové hodnoty se na teploměrech objeví až
do pátku, kdy má příliv velmi
teplého vzduchu vrcholit.
Dnes můžeme pocítit až 36 °C a
ani na horách se neschováte:
má tam být kolem 29 °C. (boš)

Od kombajnu chytily pole a les
Strakonicko – Naspěch měli
včera hasiči na Strakonicku.
Vyjeli hasit požár pole a přilehlého lesa mezi Bavorovem
a Tourovem. Požár byl ohlášeno krátce po 13. hodině a za
hodinu už byl spuštěn 3. stupeň poplachu. Rozsah zasažené oblasti byl asi 150 hektarů,
ale po 15. hodině se plameny

podařilo lokalizovat. Zasahovali profesionálové i dobrovolníci, oheň si vyžádal i leteckou hasičskou jednotku.
Shořelo převážně strniště,
část obilí a přibližně hektar
smíšeného lesa. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru jsou žňové práce, zřejmě
jiskra od kombajnu.
(tor)

Český Krumlov – Fotbalisté
krumlovského Slavoje rozehráli novou divizní sezonu
v Milevsku, kde padli 0:2 a navíc přišli o vyloučeného kapitána Beránka.
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POČASÍ

Dnes

33 / 36

BIO

3

východ 5.48 / západ 20.26

Zítra

31 / 34

15186

Mladíci Táborska prověřili reprezentantky. Duel skončil 2:2

9 771802 080019

K ATRAKTIVNÍMU přípravnému

utkání proti reprezentačnímu fotbalovému A týmu žen nastoupili v neděli
v Třeboni mladší dorostenci U17 FC
MAS Táborsko. Dámy byly v lázeňském městě na soustředění. Pro fotbalistky byl nedělní mač generálkou
před startem evropské kvalifikace, pro
mladíky Táborska před mistrovským
utkáním doma s Mostem. Duel skončil
2:2. Vlevo je celý tým žen, vpravo ukazuje souboj Matyáše Dvořáka s Jitkou
Chlastákovou, že se nehrálo v rukavičkách. Dívce se nic nestalo. Foto: Deník
a Pavel Jiřík
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INZERCE

Plzeň ze všech úhlů! 10–23/8/2015
1001167951_C

