
Boj proti kůrovci byl
v pořádku, řekl soud
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Postup Správy Národního
parku Šumava vycházel z usta-
novení lesního zákona, podle

něhož musí vlastník lesa prová-
dět opatření, která mají před-
cházet a zabránit působení škod-
livých činitelů na les, a při vzni-
ku mimořádných okolností
a nepředvídaných škod v lese,
činit bezodkladná opatření
k jejich odstranění a pro zmírně-
ní jejich následků, stojí v rozhod-

nutí Nejvyššího správního soudu. 
»Rozhodnutí soudu a skonče-

ní celého procesu beru jako
potvrzení toho, že jsme postupo-
vali v boji proti kůrovci správně
a zákonným způsobem. Ekolo-
gičtí aktivisté se nám snaží naši
práci všemožně znepříjemnit,
přitom odbornost jde v jejich pří-

padě mnohdy stranou. Tady
naštěstí zvítězil zdravý rozum,«
uvedl ředitel parku JJiiřříí MMáánneekk.

Rozsudek je pravomocný.
Žalobu ekologických aktivistů na
postup parku zamítl už v roce
2011 soud v Klatovech. Justice se
kauzou zabývala téměř tři roky.

Čtyřka moravskoslezské kan-

didátky KSČM KKaatteeřřiinnaa KKoonneečč--
nnáá rozhodnutí vítá. »Jsem ráda,
že soud rozhodl rychle a že
máme nyní judikát, kterým se
budeme moci řídit v podobných
případech i v budoucnu,« řekla
Haló novinám Konečná. Doufá
přitom, že rozhodnutí vrátí na
Šumavu klid. »To, co Šumava
potřebuje nejméně, jsou takové-
to spory. Národnímu parku by
spíše pomohl konsenzus a jasný
plán dalšího rozvoje,« dodala
Konečná, jež je stínovou minist-
ryní životního prostředí KSČM. 

Ekologičtí aktivisté však její
volání po konsenzu asi nevysly-
ší. Zvažují prý další právní
kroky. Podle Hnutí Duha rozsu-
dek neznamená, že by postup
proti kůrovci byl správný. JJaarroo--
mmíírr BBllááhhaa z Duhy prohlásil, že
Nejvyšší správní soud zamítl
žalobu jen z formálních důvodů
a budou tedy nejspíše psát
novou.  ((ssttee))
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Ženy v případě rozvodu přichá-
zejí v průměru o měsíční příjem
odpovídající 7,1 % svého starob-
ního důchodu, muži naopak
v průměru získají příjem ve výši
2,9 % svého měsíčního starobní-
ho důchodu. »Je to především
tím, že ženy rozvodem ztrácejí
svůj podíl na části odměn za práci
muže vykonávanou během man-
želství,« informoval řešitel pro-
jektu JJiiřříí ŠŠaattaavvaa. 

»K tomuto jevu u nás dochází,
ačkoli je český důchodový systém
‚výnosnější‘ pro ženy, které rela-
tivně odvádějí do systému méně
a získávají pak relativně více,«
doplnila LLaaddaa WWiicchhtteerrlloovváá z Gen-
der Studies, jež poukázala na to,
že jsou to zpravidla ženy, které

vykonávají v domácnosti nijak
neoceněné netržní formy práce
(pečují o děti, staré rodiče, praro-
diče). Při rozvodu dochází sice
k vyrovnání majetku bývalých

manželů, ale nedochází k vyrov-
nání jejich nároků na budoucí
plnění od státu, přitom ten, kdo
pečoval o děti, vytvářel po celou
dobu manželství zázemí pro dru-
hého partnera, aby mohl vydělá-
vat. Z tohoto důvodu by bylo
spravedlivé, aby i žena získala
podíl na odměnách bývalého
muže, přiblížil Šatava. »Určitě je
to důvod k diskusi, a je třeba 
to řešit genderově, protože
v poslední době narůstá počet

dobře vydělávajících žen,« řekla
volební lídryně KSČM v Králové-
hradeckém kraji SSooňňaa MMaarrkkoovváá. 

Řešení by se mohlo nalézt ve
sdílení důchodového zabezpeče-

ní, aby rozvádějící se partneři
odcházeli z manželství se stejným
vkladem do důchodového pojiště-
ní. Marková vidí jako jeden ze
způsobů řešení také schválení
zákona o náhradním výživném,
což může pomoci ženám s dětmi.
»Je třeba nastartovat diskusi, jak
ocenit práci v domácnosti, proto-
že je mnoho žen, které celý život
pečovaly o rodinu a po rozvodu se
propadají do chudoby,« připo-
mněla. ((mmhh))

Jezuitská kolej od pravěku po dnešek
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Akci poskytl záštitu starosta Kutné Hory Ivo
Šanc a radní pro kulturu a památkovou péči Stře-
dočeského kraje Zdeněk Štefek.

V rámci konference se 17. září konala i vernisáž
výstavy »Jezuitská kolej od pravěku po dnešek.
Archeologický výzkum 1998–2012«, kde bylo
možné zhlédnout první střípky zpracovaných mate-
riálů z tohoto významného naleziště. Vedoucí pat-
náct let trvajícího průzkumu JJaann FFrroollííkk i ředitelka

Ústavu archeologické památkové péče středních
Čech IIrreennaa BBeennkkoovváá popsali stručně historii celého
archeologického projektu a pak se již účastníci akce
rozběhli do nových expozičních prostor severního
křídla. »Výkopy odhalily i zbytky pravěkého osíd-
lení i stopy po prvních hornících, což nikdo neče-
kal. Tisíce dalších nálezů stále čekají v depozitáři
na zpracování, neboť celý proces je značně finanč-
ně náročný. Věřím však, že se postupně zdroje na
dokončení prací najdou,« sdělil Štefek.

Výstavu můžete zhlédnout ve středočeské galerii
ještě několik týdnů, o aktuálním programu se dozví-
te více na www.gask.cz či na www.uappsc.cz. ((zzaa))
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Organizátorem Týdne, jehož 2. ročník
potrvá v řadě měst republiky ode dneška do
29. září, je občanské sdružení Orbi pontes.
»Cílem je zviditelnit svět neslyšících,
vysvětlit slyšícím zásady komunikace s nimi
a také představit organizace, jež neslyšícím,
ohluchlým a nedoslýchavým pomáhají,«
uvedla ředitelka sdružení RReennaattaa ŠŠkkooppkkoovváá.
Pomoc státu, žel, je mizivá. Od roku 1998,
resp. 2008, platí sice zákon o komunikačních
systémech neslyšících a hluchoslepých,
který umožňuje zvolit si při kontaktu s úřady
z deseti v zákoně uvedených systémů komu-
nikace takový, jenž vyhovuje. Nejčastěji je to
český znakový jazyk, tedy mateřština nesly-
šících od narození, dále znakovaná čeština
a simultánní přepis mluvené řeči. Uvedení
této normy v plnohodnotný život je však brá-
něno absencí prováděcí vyhlášky, upozornil
MMiillaann FFrriittzz,, lektor znakového jazyka, absol-
vent filozofické fakulty a sám neslyšící.
»Máme i zákon o podpoře neslyšících stu-
dentů na VŠ, ale ne všude jsou takové mož-

nosti, jaké jsem měl já při svém studiu,«
zmínil další potíž. Přitom by mělo ve společ-
nosti platit to zásadní - naplnit právo na plno-
hodnotnou komunikaci.

Technika je,
vázne to na penězích

Šéfredaktor serveru Helpnet.cz a člen
České unie neslyšících JJaarroossllaavv WWiinntteerr na
otázku Haló novin shrnul, co se v této agen-
dě podařilo. A není toho málo. V oblasti
simultánního přepisu mluveného slova vznik
organizace, jež tuto službu zajišťuje (díky
nadačnímu financování), rozšíření okruhu
přepisovatelů, kteří umožnili mj. 34 simul-
tánních přepisů soudních jednání či celkově
845 on-line přepisů různých konferencí
a akcí. Organizace APPN, která zajišťuje po
internetu a non-stop překlady do znakového
jazyka, nyní rozjíždí projekt, kde by bylo 80
nemocnic vybaveno tablety pro komunikaci
neslyšících pacientů s lékaři. Přepisovací
služby on-line pro své neslyšící klienty nabí-
zejí pobočky Vodafone či finanční centra
ERA. Technické a organizační základy pro
komunikaci jsou, rozšíření však vázne na
penězích. »To, co již funguje, se však nedě-
je za peníze státu, ale díky charitě,« přiznal
Winter a Fritz upřesnil, že situace s dotacemi
od ministerstva práce a sociálních věcí
(MPSV) na tlumočnické služby je tristní.

Neslyšící, kteří se tiskovky v pražském
Valdštejnském paláci v hojném počtu zúčast-
nili, poukázali na překážky, které jim kom-
plikují či ohrožují život. Např. nemohou
zaznamenat blížící se případné nebezpečí
signalizované jen zvukovými sirénami.
Domnívají se, že by v mnohém mohla napo-
moci Česká televize – o nebezpečí informo-
vat v písemné podobě, nabízet více pořadů se
skrytými titulky a tuto službu propagovat
i pro diváky »jen« špatně slyšící. S povdě-
kem přijali svítící signalizaci nad dveřmi ve
veřejné dopravě. Na otázku naší zpravodaj-
ky, zdali senátorka DDaanniieellaa FFiilliippiioovváá (ODS),
která též poskytla Týdnu záštitu, nemohla již
od 1. ročníku napomoci vyšší podpoře
projektů pro neslyšící od ministerstva díky
koaliční spolupráci ODS a TOP 09, přiznala,
že spolupráce s MPSV »nebyla vstřícná,
práce zamrzla« a je třeba počkat na novou
vládu. »Když se postupně budeme vzdělávat
v možnostech komunikace, budeme
empatičtější,« vyzvala na závěr ředitelka
Orbi pontes.

Program Týdne, do něhož se zapojila řada
organizací, je pestrý. Zájemci si mohou zajít
do divadla s možností tlumočení do znakové-
ho jazyka i on-line přepisem, na výstavu slu-
chadel, dozvědět se o historii a současnosti
komunikačních prostředků atp. (úplný přehled
na www.orbipontes.cz). Jedním z mediálních
partnerů jsou také Haló noviny. ((mmhh))

Milan Fritz a ředitelka Orbi pontes Renata Škopková 
FFOOTTOO –– HHaallóó nnoovviinnyy//MMoonniikkaa HHOOŘŘEENNÍÍ 

Kolekci padesáti modelů historických i současných oděvů vyrobených z marcipánu mohou
od pátku obdivovat návštěvníci v Muzeu čokolády a marcipánu v Táboře. Výstava Svět marci-
pánové módy prezentuje nejen historický vývoj oděvů, ale také krásu a detail cukrářského
umění. Na kolekci modelů pracovala Michaela Sehnalová z Mikulova (na snímku s dětmi)
od ledna do září. FFOOTTOO -- ČČTTKK//DDaavviidd VVEEIISS 

Členové Mykologického klubu Přerov otevřeli včera pro příznivce houbaření rozsáhlou
výstavu hub. Na 16. ročníku představili na tři stovky druhů hub. FFOOTTOO -- ČČTTKK//LLuudděěkk PPEEŘŘIINNAA 
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Marková: Je třeba nastartovat
diskusi, jak ocenit práci

v domácnosti.

Konečná: To, co Šumava
potřebuje nejméně, 
jsou takovéto spory.

Rozpočet růst nepodpoří
(Dokončení ze str. 1)

- potřebě odstranit masivní škody způsobené
letošními povodněmi;

- potřebě aktivně bojovat proti narůstající neza-
městnanosti a zmírnit narůstající sociální problémy
v celé řadě ohrožených regionů;

- potřebě aktivně bojovat proti postupující chu-
době a sociálnímu vyloučení velkých skupin oby-
vatelstva.

Rozpočet do konce září
Prezident Svazu průmyslu a dopravy JJaarroossllaavv

HHaannáákk ocenil, že vláda navýšila rozpočet pro
Technologickou agenturu o 400 milionů a že více

peněz půjde i do dopravní infrastruktury. Svaz
nemá nic ani proti zvyšování platů státních
zaměstnanců. Ministerstvo financí navrhlo rozpo-
čet se schodkem 112 miliard korun. Původní
návrh ministra financí Jana Fischera počítal se
110miliardovým schodkem.

Do Poslanecké sněmovny, která je však nyní
rozpuštěna, musí vláda rozpočet dodat do konce
září. Schvalovat jej bude ve středu. Rozpočet ještě
mohou výrazně upravit sněmovna a vláda, které
vzejdou z říjnových předčasných voleb. Nová
sněmovna se bude návrhem zabývat nejdřív 
26. listopadu, kdy ji čeká první schůze po před-
časných volbách. ((nngg))


