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Nenechme se strašit
Senátorská glosa

Byť neradi, 
snášeli jsme 
v době korona-
krize všechna 
omezení, protože 
média a vláda 
vyvolaly v lidech 

strach, strach o život. S tím, jak 
se snižují covidová čísla, se do 
médií opět hlásí klimaaktivisté 
se svými alarmistickými zprá-
vami a bojem proti globálnímu 
oteplování, resp. proti klimatické 
změně. Poučeni z koronakrize 
se budou snažit vyvolat v nás 
strach a výsledky jejich výzku-
mů budou mít mnohem větší 
razanci než v minulosti. Ledovce 
začnou tát ještě rychleji, zmizí 
pláže, kam jezdíme na dovole-
nou, a buď se všichni utopíme, 
nebo celá planeta shoří. Možná 
obojí najednou. 

Někteří vědci si budou 
tak jako v minulosti stoupat 
v symbolické oprátce na kostku 
tajícího ledu a jiní bivakovat 
v korunách šumavských smrků, 
aby zdůraznili přesvědčivost 

svého vědeckého bádání. Místo 
epidemiologů se před média 
postaví klimatologové se svými 
katastrofickými vizemi. Zapo-
mněli jsme, jak v době před 
covidovou pandemií lidé propa-
dali „klimatickému žalu“ a ženy 
odmítaly rodit děti, protože 
plození dětí zvyšuje uhlíkovou 
stopu? 

Je to velká výzva, abychom 
po koronakrizi nenaskakova-
li klimaaktivistům na jejich 
mediálně svůdné vábničky, 
resp. abychom nepropadali 
poplašným zprávám. Netvrdím, 
že se klima nemění, mění se po 
celou dobu existence planety, 
mění se miliony let, ale musíme 
se změně klimatu racionálně 
přizpůsobovat, nikoli bláznivými 
nápady se snažit změnu klima 
zastavit. Je to ale složitý úkol 
i proto, protože ve zkoumání 
globálního oteplování a v boji 
proti klimatické změně se točí 
opravdu velké peníze.

Tomáš Jirsa, senátor
1106815
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Vodní záchranáři jsou kvůli covidu ve ztrátě
Dolní Vltavice – Připravují
se na rušnou sezonu, ale jsou
ve složité situaci. Kvůli covi-
dovým opatřením klesly
letošní příjmy krumlovským
vodním záchranářům, kteří
zasahují na lipenské přehra-
dě, o půl milionu Kč, protože
nemohli pořádat školení.
Vminulosti hospodařili se 3
miliony korun ročně. I přes
výpadek ale omezení jejich
činnosti nehrozí.
„Jsme zvyklí si vedlejší

činností vydělávat, abychom
mohli vůbec zabezpečit chod.
Myslím si, že to není fér..,“
posteskl si náčelník záchra-
nářůMilan Bukáček. Letošní
výpadek z příjmů pokryjí re-
zervy zminulých let.
Přibližně od půlky června

do září je na základně v Dolní

Vltavici na břehu Lipna ne-
přetržitý provoz. Střídá se
tam asi 30 vodních záchra-
nářů. Loňské léto přilákalo
k lipenské přehradě vyšší
počet návštěvníků než

v předchozích letech, lidé
kvůli koronaviru nemohli
tolik cestovat do zahraničí.
Záchranáři řešili sedm desí-
tek zásahů, což je asi o třeti-
nu více než dřív. „Z toho se

42 týkalo přímého ohrožení
života, nikdo však neutonul.“
řekl k loňské statistice.

Z VODY TAHAJÍ HLAVNĚ
RYBÁŘE
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Dlouhodobě největší část
zásahů na Lipně tvoří udá-
losti spojené s rybáři. „Často
nemají záchranné vesty, vy-
jíždějí na vodu v nekvalit-
ních plavidlech. A při změ-
nách počasí, které zde často
nastanou, jsou jejich životy
často v ohrožení,“ dodal ve-
litel. Obecně se lidé u pře-
hrady dostávají do problémů
hlavně vinou vlastní nedis-
ciplinovaností, např. nezku-
šení jachtaři, kteří mnohdy
nejsou připraveni na rych-
lou změnu lipenského poča-
sí. (zug)

ZÁCHRANÁŘSKÁOMLADINA v Dolní Vltavici na základně krum-
lovských vodních záchranářů. Foto: Pavel Pechoušek.

Ludmila Procházková
Města kvetou, vyfoťte je
Rozkvetlé stromy,
narcisky, první jarní
průzkumníci, zlatý
déšť a spousta pří-
jemné vůně. Jiho-
českáměsta kvetou!

Posílejte nám
fotky rozkvetlých
měst na email:
klara.alesova@
denik.cz.
Děkujeme!

ROZHLEDNANAKLETI JE OTEVŘENÁ
POHLEDEM na jižní
Čechy a za dobré vi-
ditelnosti i na ra-
kouské Alpy semo-
hou už několik dní
opět pokochat ná-
vštěvníci Kleti. Osm-
náctmetrů vysoká
rozhledna je zase
otevřená. Na nejvyš-
ším vrcholu Blanské-
ho lesa stojí již roku
1825 a je tak nejstarší
kamennou rozhled-
nou v České republi-
ce. Restaurace v hor-
ské chatě je v těchto
dnech v provozu od
středy do pátku od
10.30 do 17 hodin a
o víkendech od 9 do
17 hodin.
Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Na operace se bude čekat i rok
Kvůli covidu nabraly ne-
mocnice v kraji zpoždění
s operacemi, až rok si po-
čkají třeba ti, kteří potře-
bují novou kyčel. Onkolo-
gičtí pacienti se prodlevy
bát nemusejí.

ZUZANAGABAJOVÁ

Jižní Čechy – Počet pacientů
s covidem, kteří potřebují
nemocniční péči, poklesl ke
stovce, z toho zhruba 25 lidí
leží na jihočeských jednot-
kách intenzivní péče. Podle
šéfky jihočeských nemocnic
Zuzany Roithové to sice stále
není málo, ale situace se vý-
razně lepší, a tak už se na za-
čátku květnamohli ve všech
nemocnicích vrátit k pláno-
vaným výkonům. Amají co
dohánět.
Například čekací doba na

ortopedické operace se pro-
dloužila zhruba na rok,
u ostatních výkonů to je při-
bližně půl roku. „Skluz způ-
sobený covidem se samo-
zřejmě nijak nedotýká on-
kologické operativy, totéž
platí i pro všechny urgentní

výkony, na ty covid vliv ne-
měl, mají přednost před vším
ostatním,“ připomíná před-
sedkyně představenstva ne-
mocničního holdingu.

BEZ PAPÍRUANI RÁNU
V některých nemocnicích už
také povolují návštěvy. Po-
kyny k jejich omezení nebo
zrušení chodily s mimořád-
nými opatřenímiminister-
stva zdravotnictví, a to už je
odvolalo. „Nemocnice si

o návštěvách rozhodují samy
podle vlastní situace, stejně
jako v době chřipek nebo ji-
ných epidemií.“
Za pacienty se smí už té-

měř všude v kraji s výjimkou
Českých Budějovic, ale jen za
splnění přísných podmínek.
Bez negativního výsledku
antigenního nebo PCR testu,
potvrzení o ukončeném oč-
kování nebo potvrzení
o prodělání covidu se tak
v nadcházejících týdnech

neobejdou ani ti, kteří vyrazí
za svými blízkými na pokoj.
Všichni by aleměli předem
zvážit, jestli je návštěva
u pacienta nutná a bezpečná.
„Ještě nejsme v normální si-
tuaci, klíčové je i nadále
chránit všechny pacienty
před případnou nákazou co-
videm během jejich hospi-
talizace,“ uzavřela Zuzana
Roithová.

Kdy na návštěvu?
Za splnění podmínek, jež

chrání pacienty před nákazou,
jsou návštěvy povoleny v ně-
kterých jihočeských nemocni-
cích.
P CB: zákaz návštěv do 1. 6.
(s výj. dětského a neonatolo-
gického odd. a porodnice)

P CK: zákaz návštěv do 24. 5.
P JH: středa a neděle 15–16 h
P PI: denně
P PT: denně
P ST: denně (max. 15min.)
P TA: denně
Návštěvníci předloží potvr-

zení o negativním výsledku
testu, očkování či prodělání
covidu a po celou dobumusí
mít respirátor, návštěvy jsou
omezeny také časově.

Lůžka intenzívní péče
v kraji obsazená C+ pacientyv kraji obsazená C+ pacientyv
ZDROJ: MZCR.CZ
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