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Soud nic
nevrátí

RICHARD VLASÁK

Co jiného lze konstatovat, než
že včera proběhlý soud život
Malhockým nevrátí. Lidské
soudy se snaží po lidsku najít
spravedlnost. Snaží se říci: Ne,
s tímto jednáním jako civilizo-
vaná společnost nesouhlasí-
me, odmítáme jej, a aby nedo-
cházelo ke mstě davu, rozho-
dujeme takto a takto. Rozdílné
postoje policistů, jak je načrtl
včerejší verdikt soudu, nemů-
žeme komentovat, protože
jsme na místě nebyli. Pokud
ovšem soud shledal, že se jeden
z obviněných zachoval nad
rámec svých povinností
a vlastně projevil nebývalý zá-
jem, zatímco jeho kolegové ne-
jednali správně, můžeme se
podivovat nad tím, že se i on
octl na lavici obžalovaných. Je
zřejmé, že to je příznak oné lid-
ské spravedlnosti, chybování .
Někteří z nás věří ve spraved-
livější justici lidskou a hlavně
jinou. richard.vlasak@denik.cz

ČÍSLO DNE

2,8
kilogramu vysloužilých elektro-
zařízení odevzdal vloni v prů-
měru kolektivnímu systému
ELEKTROWIN každý obyvatel
Jihočeského kraje. Ve srovnání
s ostatními regiony se tak kraj
umístil na pátém místě. ELEK-
TROWIN v jižních Čechách vy-
sbíral celkem 1 741 tun elektro-
odpadu, čímž ušetřil až 10 mili-
onů kWh elektřiny. Největší po-
díl sesbíraného elektroodpadu
již tradičně tvoří chladicí zaří-
zení. (hst)

Cyklisté zahájili sezonu, plní i servisy
Hezké počasí vybídlo milovníky bicyklů k tomu, aby své stroje vytáhli ze sklepů a vydali se na cesty

EDWIN OTTA

Českobudějovicko – „Jezdím
do práce na kole každý den,“
říká Jana Obdržálková z Čes-
kých Budějovic. Ze Skuher-
ského ulice míří do centra a
kolem řeky do nemocnice. „V
zimě nejezdím, ale jinak po-
řád,“ dodává cyklistka, která
má na kole vpředu připevně-
ný i populární košík.

V Budějovicích i jinde na-
bídlo sluníčko cyklistům
v posledních dnech neoficiál-

ní zahájení sezony. A pocítily
to třeba i cykloservisy. „Za
týden jsou to desítky zákazní-
ků,“ říká Milan Vaněček ze
servisu na Pražské třídě
v Českých Budějovicích. Kol
má pod rukama tak pět až
sedm denně. „Taky záleží na
tom, co s tím je. Když někdo
jenom píchne, těch udělám za
den třeba deset. Ale jsou
opravy, že si hrajete s nějakou
věcí i dvě hodiny a do toho
chodí lidi,“ naznačuje Vaně-
ček, že v současné době má
o zábavu postaráno více než
dost.

„Kolo dávám do servisu je-
nom, když je to nutný. Teď
jsem musel, protože přestalo
jezdit. Předtím bylo, co se týče
oprav, v mých rukou,“ svěřu-
je se nad zelenou Eskou To-
máš Plener.

„Bicykl mám asi dva roky.
Je koupený od kamaráda. Stál
dvě stě korun a donedávna
sloužil výborně,“ popsal svůj
dvoukolý stroj Plener, který

je z Jablonce nad Nisou a
v Budějovicích studuje na
univerzitě.

V servisu dostal za staré tří-
kolečko pětikolečko, protože
tříkolečka už se nedělají.
Kvůli téhle změně dostal i no-
vý řetěz. „Kolo jezdí všude, je
na celodenní ježdění, ne jen
do hospody,“ doplnil k využití
přibližovadla Plener.

Podle Milana Vaněčka roz-
hoduje o začátku cyklistické
sezony počasí. „Když se i

v únoru udělalo hezky, je to
hned znát. V březnu a v dubnu
už vytáhnou kola ze sklepa
všichni,“ míní servisman a
dodává, že při první jarní ob-
hlídce se ukážou různé záva-
dy, kvůli kterým vyhledají li-
dé odborníka.

„Taky jsou kutilové, kteří si
kolo spraví sami a chtějí jen
těžší věci. Ale většinou se
dnes lidem nechce ani lepit
kolo a raději ho dají do oprav-
ny,“ dodává Vaněček. Připo-

juje, že málokdo si vzpomene,
aby si dal kolo prohlédnout
před sezonou. Ani opravený
bicykl ale nemusí znamenat
konec starostí. „Jedno kolo tu
mám už dva měsíce,“ popisuje
výjimečného zákazníka Va-
něček s tím, že jde ale o ex-
trém.

Začátek sezony poznají
nejen servisy. Zvýšený zájem
zákazníků se týká třeba i pro-
dejny zmrzliny nedaleko cyk-
lostezky na budějovickém

Pražském předměstí. „Pozná
se to o víkendu, kdy jedou lidi
lážo, plážo, a tak si udělají čas
i na tu zmrzlinu,“ říká pro-
dejce Libor Polívka.

Hezké počasí přitom vytáh-
ne na cesty i zdatnější polyka-
če kilometrů. „Chystám se, že
v sobotu poprvé vyjedu na ko-
le. Bude to tak hodinový
okruh, na 30 kilometrů,“ kon-
statoval včera Radek Šafařík
z Nových Homol.

„Ještě předloni jsem bydlel
v Budějovicích a do práce
jsem jezdil i v zimě. Vůbec mi
nevadilo, že to bylo ve sněhu a
v mokru. Ale do Homol se
v zimě nedá jezdit,“ posteskl
si Šafařík. Dodal, že hlavně
neosvětlené úseky mezi poli
jsou pro cyklisty nebezpečné,
zejména, dokud není změně-
ný čas. Řidiči totiž podle Šafa-
říka jezdí často bezohledně a
na předpisy kašlou.

„Vím, jak to cestou do Ho-
mol řidiči řežou. Jednou jsem
jel v zimě a prolétlo kolem mě
auto snad stovkou a hned za
ním další, a to je tam sedmde-
sátka. Sotva jsem si pomyslel,
to jsou dva blbci, předjelo mě
třetí auto taky stovkou,“ po-
pisuje neradostný zážitek
cyklista. Na první jarní vy-
jížďku o víkendu se ale těší.

Neoficiálně zahajuje cyklis-
tickou sezonu sluníčko. Sym-
bolických akcí, kterými má
začít pro kolaře provoz na sil-
nicích, se koná celá řada.

Cykloturistický oddíl Ter-
mit je například spolupořada-
telem akce Švejkovo česko-
budějovické kolo, která se
koná 7. května, borovanský
spolek Přátelé šlapacích kol
uspořádá třeba už 30. dubna
závod pro děti. V Blatné na
Strakonicku vyjedou cyklisté
na větší akci dnes.

Dobrovolníci pomáhají i tím,
že hrají Člověče, nezlob se
České Budějovice – Čtyři or-
ganizace, které pracují s dob-
rovolníky, se včera představi-
ly v českobudějovickém Mer-
cury centru při benefiční ak-
ci. Samotní dobrovolníci tu
vysvětlili, že mnohdy pomá-
hají jen tím, že si s někým po-
povídají nebo zahrají hru.

Jedním z účastníků bylo
Dobrovolnické centrum Adra
České Budějovice. „Adra je
asi veřejně nejznámější jako
dobrovolnická organizace
v případě různých katastrof,
ale už minimálně pět let pů-
sobí naši dobrovolníci také
v domovech důchodců a zaří-
zeních pro handicapované,“
zdůraznila koordinátorka
dobrovolníků Markéta Drdo-
vá. Organizace má na Budě-
jovicku smlouvu se sedmi za-
řízeními, kam chodí dobro-
volníci dělat klientům spo-
lečnost, povídají si s nimi,
čtou jim nebo zpívají. „Spolu-
pracuje s námi zhruba 250 li-
dí, což se může zdát jako velké
číslo, ale pořád bychom uvíta-
li další,“ dodala Drdová.

Mezi dobrovolníky jsou
podle ní často mladí lidé, po-
moc nabízejí ale i pracující
nebo důchodci. Jednou z nich
je šestašedesátiletá Mirka Ku-
líšková. „Jsem v důchodu,
takže mám hodně času. Navíc
pomáhání druhým je už tako-
vá moje podstata, pracovala
jsem například v dětském do-
mově,“ vysvětlila své důvody.

Nyní pravidelně navštěvu-
je obyvatele domova důchod-
ců na Dobré Vodě, kterým se
snaží zpestřit den. „Hrajeme
třeba karty nebo Člověče, ne-
zlob se. Také si povídáme o ži-
votě, protože já k nim mám
věkově docela blízko a tak
máme společné náměty,“ po-
psala. Díky dobrovolnictví

mohla podle svých slov zažít
zase něco nového, navíc ji
překvapila moudrost a život-
ní síla jednoho z klientů.

Svou práci představovalo
také budějovické Salesiánské
středisko mládeže. To pořádá
programy pro děti a mládež ze
sídlišť, nabízí doučování i vol-
nočasové aktivity, jeho pra-
covníci chodí také přímo mezi
děti na Máj, Vltavu a Šumavu.
Do všech programů se zapojují
dobrovolníci, kterých má
středisko aktuálně 65.

Prvním rokem vypomáhá
Salesiánskému středisku na-
příklad Štěpán Musil. „Studu-
ji teologii, takže se chystám
na práci s lidmi a tohle je ně-
co, co se k tomu dobře hodí, a
navíc mě to baví,“ řekl. Jako
dobrovolník působí v romské

Oratoři. Připouští, že děti jsou
tu živější a občas je náročné
něco zorganizovat, ale už ví,
jak na ně, a práce jej těší.

Na akci dále vystoupili zá-
stupci Dobrovolnického cent-
ra při Diecézní charitě. Mezi
jeho činnosti patří návštěvy u
seniorů a nemocných, doučo-
vání a aktivity pro děti přede-
vším ze sociálně slabších ro-
din nebo pomoc lidem ve vý-
konu trestu odnětí svobody,
konkrétně vězeňská kore-
spondence.

Posledním zúčastněným byl
Ústav zdravotně sociální prá-
ce Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity, který se
mimo jiné zaměřuje na canis-
terapii či dobrovolnický pro-
gram na onkologickém oddě-
lení v nemocnici. (aza)

PŘIDEJTE SE. Šestašedesátiletá Mirka Kulíšková začala před dvěma le-
ty pracovat jako dobrovolnice Adry. Foto: Deník/Andrea Zahradníková

„Za týden jsou to desítky
zákazníků,“ říká o zájemcích o

opravy kol servisman Milan Vaněček.

KRAJINSKÁ. Náš snímek z Krajinské ulice v Českých Budějovicích ukazuje, že sluníčko včera cyklistům oprav-
du přálo. Jejich sezona v těchto dnech začíná naplno. Foto: Deník/Edwin Otta
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