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UDÁLOSTI

Následky sucha. Někteří
sedláci už zaorávají mák
Téměř 80 procent území
Česka je zasaženo zemědělským suchem. Farmáři
vidí následky už nyní.

OSLAVY BEZ VEŘEJNOSTI

někteří kolegové nevšimli,
ale mrazy zasáhly i řepku.
Porosty jsou oproti normálu
nižší,“ vysvětlil šéf středočeských agrárníků. Podobně
ale mluví i jiní.
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V obavách jsou kvůli počasí i včelaři

Vojtěchův zákon
změní podobu
me cestu, jak po nouzovém
Praha – Nouzový stav v Česstavu nadále ochránit občaké republice skončí 17. květny před epidemií,“ napsal
na, jak rozhodla sněmovna.
Vojtěch. „Mimořádná opatVláda, která se musí řídit
ření bude schvalovat vláda,“
pravomocným rozsudkem
dodal. Rozhodl se prý k tomu
Městského soudu v Praze,
směřuje uvolňovací opatření po poradě ústavních právníků a ministerstev zdravotk 25. květnu. Vzniklou menictví a vlády. Zákon chce
zeru chtěla vyplnit novelou
předložit kabinetu zítra.
zákona o ochraně veřejného
„To, co navrhuje pan mizdraví. Šéf resortu zdravotnistr zdravotnictví je cesta,
nictví Adam Vojtěch (ANO)
nebo minimálně lepší varivysvětloval, že mělo jít především o zpřesnění současně anta než původní návrh,
protože ten šel proti judikátu
platné normy. „Ministr zdraměstského soudu,“ řekl Česvotnictví by například mohl
ké televizi ministr vnitra
omezit fungování bazénů,
Hamáček. Městský
plováren, wellness
„Ministr
soud v Praze necenter nebo epidávno zrušil
demiologicky riby mohl omezit
čtyři opatření
zikových profungování bazénů,
ministerstva
vozoven, jako
wellness center nebo zdravotnictví
jsou kadeřepidemiologicky rizi- vydávaná
nictví,“ uvedl
Vojtěch.
kových provozoven.“ podle zákona
o ochraně
S tímto výAdam Vojtěch,
veřejného
kladem ale tvrministr zdravotnictví
zdraví. Hamádě narazil. Ačkoli
ček doplnil, že ve
premiér Andrej
středu bude o systéBabiš (ANO) minulý
movém řešení hovořit s počtvrtek o chystané úpravě
litiky z ostatních stran.
mluvil jako o hotové věci, na
Už předtím Hamáček avipondělním zasedání kabinezoval, že předloží ve čtvrtek
tu se u svého koaličního
vlastní zákon. Zda tomu tak
partnera ČSSD se zlou potábude i po Vojtěchově prozal. Ministr vnitra Jan Hahlášení, není jasné.
máček odmítl jít cestou, kteOpoziční strany, ale také
rou kabinetu soudce Štěpán
KSČM, potvrdily, že původní
Výborný zahradil. Podle něj
Vojtěchovu předlohu, nenelze omezovat základní lidpodpoří. Piráti upozornili, že
ská práva a svobody nařízeuž před časem přišli s náním jednoho ministra.
vrhem zákona pro stav epiMinistr Vojtěch proto včedemie, který by měl čtyři
ra ohlásil, že ministerstvo
stupně a vymezoval by vládpřipraví zákon pro boj s koní kroky pro každý z nich.
ronavirem, který bude mít
(per, čtk)
dočasnou účinnost. „Hledá-

Smečna. „Včely chovám od
osmi let. Ještě vloni jsem měl
třináct včelstev, a i přes veškerou péči mi včely padly, takže jsem zjara na třech včelstvech,“ říká včelař. Důvodem
podle něj mohou být mráz i
choroby. Na produkci medu
se, dle něj, podepisuje i sucho,
kdy květy nemají dostatek
nektaru. „Kvetly stromy a nyní
i řepka, květy jsou ale vyschlé,
nemedují a včelky tam nic nenajdou. Teď je zase chladno
a ještě budou ‚tři zmrzlí‘, takže
je to letos se snůškou všelijaké,“ bojí se včelař. (nič)

SÁM S VĚNCEM. Boj Pražanů za svobodu v květnu
1945 by měl být mementem, že pokud si Češi
chtějí zachovat svobodu, nesmí čekat a musí ji hájit. Před Českým rozhlasem to včera řekl předseda
Senátu Miloš Vystrčil (ODS, horní foto), který uctil
památku obětí Pražského povstání a bojů o Československý rozhlas položením věnce. Tradiční
pietní akce se letos před rozhlasem nekonala.
O rozruch se včera postaral pražský primátor
Zdeněk Hřib (Piráti). Ve svém projevu uvedl, že Rusové dorazili do Prahy až 9. května, kdy už se
Němci vzdali, a nemají tak hlavní podíl na osvobození hlavního města. Karanténa ovlivnila i večerní
mši v katedrále svatého Víta. Na tu dorazilo jen
60 pozvaných hostů, jejichž účast (takového
množství lidí) musela navíc schválit vláda. Foto: ČTK

INZERCE

POMOZME podnikatelům
HNED! Rychlá pomoc je teď nejdůležitější
JEDNODUŠE! Jeden on-line formulář musí stačit
SROZUMITELNĚ! „Česky“, jednoznačně a návodně

NASTARTUJME služby a obchod
BEZPEČNĚ! Víme, jak otevřít obchody bez rizika nákazy
EFEKTIVNĚ! Služby mohou fungovat obezřetně i v krizi
UŽITEČNĚ! Necháme restaurace nadechnout a lidi se najíst

ZACHRAŇME práci
CHYTŘE! Sdílejme zaměstnance a výrobní kapacity
CÍLENĚ! Udržme v chodu co nejvíce firem
ODVÁŽNĚ! Veřejné zakázky firmám, které vyrábějí v Česku
dbi_1088070-02

Přestože včel medonosných
každoročně zahynou statisíce,
pokaždé se zjara vylíhne nová
generace, která se stará o
rovnováhu v přírodě. Někteří
včelaři však hlásí letos velký
úbytek včelstev. Mezi ty, kterým včelstva padla, patří například František Král z Libušína. „Včely vůbec nezaložily
zimní generaci a letní umřela.
Takže jsme po zimě přišli o
sedmdesát včelstev. Nakoupili
jsme tři nová včelstva a začínáme nanovo, potvrzuje Král.
Velký úbytek včel zaznamenal i Ladislav Landa (82) ze

Podle zpravodajů projektu
InterSucha lze očekávat dopad na výnosy prakticky
v celé republice. Jejich největší snížení má být na
Lounsku, Ústecku, Karlovarsku a Českobudějovicku, a to
o více než 40 procent. O 30 až
40 procent horší úrodu očekávají zemědělci ve třech
okresech na Moravě a v pěti
v Čechách. Podobně špatná
situace panuje na Slovensku
a v dalších zemích střední
Evropy, jak ukazují mapy na
portálu InterSucho.
Tvůrci portálu, kteří sucho
systematicky zkoumají do
minulosti, sledují současnost
a modelují budoucnost, současný stav označili za nejhorší sucho na území republiky za posledních 500 let.
Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) čeká
propad na úrovni 20 až
40 procent. „To může negativně ovlivnit zejména chov
masného skotu a ovcí a koz,“
dodal. (me, jk, čtk)
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ednou větou by se dalo
napsat, že to, co neponičily lokální dubnové
mrazy (a mrazy, které
přišly v noci na
dnešek), to teď ničí
dlouhodobé sucho.
Ačkoliv v posledních
dnech sice teploty klesly
a místy začalo také pršet, pro
doplnění spodní vláhy je to
strašně málo. Navíc se jedná
pouze o lokální srážky, které
jsou jen někde vydatnější.
Situace na polích je tak
vážná. Podle předsedy středočeské agrární komory se
sucho podepisuje na všech
plodinách a porostech. „Obrovský problém mají zejména pěstitelé máku. Vím
o podnicích, kde se porosty
máku zaorávají – buď je totiž
poničil mráz, anebo rostliny
kvůli suchu nevzešly,“ uvedl
pro Deník Jaroslav Mikoláš.
Další obavy mají zemědělci
z lokálních ranních přízemních mrazů. Právě mrazy
totiž už v dubnu poničily
části úrody. „Zmrzla raná
pšenice, klasy jsou uvnitř
zmrzlé. Možná si toho ani
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