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Za vraždu svědka
už sedí dva muži,
teď trest hrozí i
otci jednoho z nich
PLZEŇ (čtk) Kvůli dva roky staré
vraždě nepohodlného svědka v Kařezu na Rokycansku stane před
soudem v Plzni další muž. Za vraždu byli už k vysokým trestům pravomocně odsouzeni pětadvacetiletý Antonín Wertheim a o rok mladší Antonín Klysák. Podle soudu
uškrtili a zakopali svého příbuzného, který měl proti nim svědčit u
soudu. Nově ale byla nyní podána
obžaloba i na šestačtyřicetiletého
Wertheimova otce.
„Obžaloba byla ke Krajskému
soudu v Plzni podána 11. června,
hlavní líčení bude nařízeno ke konci července,“ uvedla včera mluvčí
soudu Alexandra Vaňková.

Stalo se to předloni v Kařezu
Antonín Wertheim starší je podle
obžaloby spolupachatelem vraždy. Čin se stal 15. března 2008. Wertheim mladší a Klysák podle spisu
donutili svého příbuzného usednout v Dobřanech do auta. Odvezli ho do Kařezu, kde bydlel Klysák s
družkou, Wertheimovou sestrou.
Muže pak uškrtili lanem a zakopali
do jámy připravené na septik.
Policisté tělo našli o rok později
na základě Klysákovy výpovědi.
Kriminalisté celou dobu podezírali
i Wertheima staršího, ale kvůli chybějícím důkazům zůstával na svobodě. Podle nově podané obžaloby se na vraždě spolupodílel. Poškozeného muže údajně držel, aby
se nemohl bránit, zatímco jeho
syn mu obtočil lano kolem krku a
spolu s Klysákem ho utahovali do
doby, než se muž přestal hýbat.
Zavražděný pachatelům vadil
kvůli tomu, že měl proti nim vypovídat u soudu v jiné věci. Před časem totiž zdědil dům. Wertheim
mladší s Klysákem ho unesli a donutili ho podepsat nevýhodnou
smlouvu o prodeji nemovitosti. Příbuzný pak na oba muže podal
trestní oznámení, stihl ale promluvit jen na policii. V době, kdy měl
svědčit u soudu, byl už mrtvý.

Malé pivovary
mají druhý sraz
v Dýšině
DÝŠINA (čtk) Nabídku dvaceti malých pivovarů a minipivovarů budou moci v sobotu ochutnat návštěvníci druhého ročníku Dýšinských pivních slavností. V Plzeňském kraji jde zatím o největší festival piv.
„V Dýšině se představí také malí
výrobci z Německa a Belgie. Součástí přehlídky bude nabídka jídel
drobných výrobců a sklářů,“ řekl organizátor akce a majitel plzeňského Klubu malých pivovarů Petr Strnad.
„Program začne v poledne na
louce na návsi. Kapely budou hrát
do 22 hodin, poté budeme pokračovat v zábavě až do doby, než se vypije všechno pivo,“ dodal Strnad.
Loni přijelo do Dýšiny bezmála
2 500 lidí, tentokrát očekávají organizátoři ještě vyšší účast.
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Zbiroh a Šumava
uspěly v hitparádě
turistiky
Nejlepší turistické počiny za posledních 17 let se rozhodla ocenit státní agentura
na podporu cestovního ruchu CzechTourism. V Plzeňském kraji bodovala
Šumava, která by měla být v nejbližších dnech vyhlášena nejekologičtějším
regionem v Česku. Majitel zámku Zbiroh Jaroslav Pácha by si měl odvézt cenu za
nejoriginálnější místo v zemi.
PLZEŇ Šumava a Zbiroh uspěly
jako turistické cíle u zástupců státní agentury CzechTourism, kteří
hledali nejzajímavější lokality.
„Budu rád, když moje úsilí, které jsem zámku věnoval, někdo
ocení, ale ještě jsem cenu nedostal, pro mě je to zatím taková zákulisní šeptanda,“ reagoval majitel zámku Zbiroh Jaroslav Pácha.
Ocenění se podle něj může projevit například ve zvýšení návštěvnosti a oblíbenosti zámku v případě, že cenu CzechTourism použije k propagaci objektu doma i v zahraničí. „Pokud se k tomu agentura odhodlá, budeme velmi rádi
spolupracovat, protože propagace je hodně důležitá,“ dodal Pácha, který zámek koupil jako ruinu před šesti lety.
Zbirožský zámek bude v září z
devadesáti procent opraven. „Je
to ale nekonečný příběh. Opravy
budou stále pokračovat. Například v zimě zaprší, omítka nasákne vodou, kámen, který je pod ní
však vodu nevsákne, takže v mrazech omítka opadá a je třeba znovu opravovat,“ popsal Pácha strasti zámeckého pána. Zároveň ale
zdůraznil, že za šest let ani jednou nelitoval, že zámek od obce
koupil. „Litovat může jen moje rodina, na kterou mám méně času,
ale mě tahle práce uspokojuje,“
svěřil se Jaroslav Pácha.
Od roku 2004 prošel zámecký
areál kompletní rekonstrukcí.
Změnil se v luxusní hotel s 55
dvoulůžkovými pokoji. Navíc zde
probíhají klasické prohlídky.
Opravy se dočkaly všechny
místnosti i pokoje v podkroví.
Podle Páchy je nabídka ubytování
v historickém objektu způsobem,

jak památku živit, což dokazuje
například Francie, kde je ubytování na zámcích a hradech běžnou
záležitostí.
Úpravy na hotel stály 153 milionů korun, z toho 70 milionů poskytla Evropská unie. Návštěvníkům zámku je k dispozici například prohlídkový okruh s podzemní ermitáží, věží, vězením českých pánů a s unikátní studnou,
údajně nejhlubší v Evropě. V zámku je umístěna také expozice historie české šlechty od Přemyslovců až k moderním dějinám.
Zájem o ubytování mají zejména svatebčané a firmy na pořádání večírků. Pokoje hotelu se drží
dobových interiérů z patnáctého
století, ale jediným původním prvkem jsou stropní trámy. Vše majitel navrhoval a zajišťoval vlastními silami. „Kdybych si objednal
architektonické studio a externí
stavební dozory, vyšlo by to několikrát dráž,“ uvedl již dříve Jaroslav Pácha.
Zámek nabízí i další aktivity.
Pořádá koncerty, kongresy, má
půjčovnu horských kol a bugin,
na nichž se jezdí kolem areálu.
Podle Páchy si na sebe zámecký
komplex musí vydělat.
Ocenění pro nejekologičtější region v Česku získala Šumava. Ředitel národního parku František
Krejčí uvedl, že Šumava si tuhle
nálepku rozhodně zaslouží.
„To, že se Šumava spojuje s čistotou prostředí, je dobré a může
to sem přilákat i zahraniční turisty. Ti si totiž v poslední době tohoto kritéria dost všímají,“ prohlásil
František Krejčí.
Jitka Šrámková
s přispěním ČTK
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Jaká místa ocenila
agentura CzechTourism
Nejekologičtější region
Šumava
Nejoriginálnější místo
zámek s hotelem Zbiroh
Nejromantičtější místo
zámek Hluboká nad Vltavou
Nejmagičtější město
Český Krumlov
Nejlepší turistický produkt
zábavní centrum Babylon v Liberci,
Nejlépe obnovený objekt
Sovovy mlýny v Praze
Nejunikátnější budova
Tančící dům v Praze
Nejmódnější turistický cíl
jižní Morava
Stodolní ulice v Ostravě
Zvláštní ocenění
centrum Prahy

Zbiroh Podle lidí ze státní agentury CzechTourism nejoriginálnější
místo v Česku.

Foto: Archiv MF DNES

Šumava Pohoří na jihozápadě Čech se od porotců dostalo titulu nejekologičtějšího regionu v zemi.
Foto: Václav Hruška

Z našich luk a lesů se ztrácí život, říká ředitel zoo
PLZEŇ (čtk) Za posledních třicet
až čtyřicet let se na Plzeňsku snížil
počet obojživelníků a plazů o 80
až 90 procent. Nejedná se jen o
úbytek kusů, ale i druhů. „Podobná situace nastala u brouků a motýlů. Hlavními důvody jsou nedostatek vody, obrovský stavební
boom a zběsilé sekání trávy,“ říká
ředitel plzeňské zoo Jiří Trávníček
(na snímku).
„Pro mě je to katastrofa. Byl
jsem zvyklý vyběhnout za barák a
nachytat si ještěrky, pozorovat je,
fotit a pustit. Ale dnes vidět ještěr-

ku obecnou, slepýše nebo čolka je
strašně
vzácné,“
zdůrazňuje Trávníček.
Internetový server BBC minulý
týden zveřejnil závěry dlouhodobého výzkumu badatelů, podle
kterých ubývají populace hadů na
celém světě. Zkoumali 17 hadích
populací, patřících k osmi druhům. Za několik desítek let se osm
sledovaných populací výrazně
zmenšilo - některé o více než 90
procent.

Jiří Trávníček potvrzuje, že se
jedná o globální problém. „Za
prvé je strašně málo vody. Na Krkavci jsem jako dítě chytal v deseti
jezírkách žáby a dnes tam zbylo
jedno,“ připomíná ředitel zoo.
„Vše velmi rychle vysychá, i po
dešti je za dva dny extrémní sucho
a obojživelníci se nemohou množit. Plochy jsou navíc zplanýrované, všude stojí silnice, stavby a
hlavně haly. Voda se vinou zastavěnosti, tedy asfaltům, betonům a
střechám, v krajině neudrží,“ dodává Trávníček.

Ředitel varuje před „až fanatickým“ sekáním trávy, z něhož pramení vysychání ploch. „Louka má
být květnatá, má se posekat dvakrát za rok, mají tam vykvést stovky druhů kytek, na něž létají brouci, motýli, které chytají ptáci a žerou je ještěrky,“ prohlašuje ředitel.
Současný ekosystém luk je podle Trávníčka silně zdevastovaný a
sterilní. „Okamžitě vysychají a nic
tam nežije. Lidem je to ale úplně
jedno. Ztrácí se vztah člověka k přírodě. Nikdo už téměř nemá slepice, kozy, neumí krmit králíky, ne-

seká kosou. Člověk nezná živou
přírodu, žije ve virtuálním světě
počítačů a televizí, což bude problém do budoucna. Lidé vyrůstající bez vztahu k živé přírodě si údajně klidně řeknou: Zabetonujeme
údolí Střely, ať je více vody,“ míní
Jiří Trávníček.
Rapidně se zvyšující návštěvnost v plzeňské zoo podle něj nijak nesvědčí o zlepšování stavu.
„To je úplně o něčem jiném. Zoo
je plná zvířat, restaurací a zábavy
a lidé tam jdou relaxovat,“ tvrdí
Jiří Trávníček.

Vaším objektivem Snímky, které jste pořídili o uplynulém víkendu na zábavných akcích v Plzni a umístili jste je na Rajče.net
Odvážná „Kostým“ připomínající
kandidaturu Plzně na evropskou kulturní
metropoli.
Foto: Milan Svoboda

Divačky Tyto dívenky vzali jejich rodiče na happening na
Americké třídě nazvaný Plzeň tančí.

Foto: Kateřina Dvořáková

Vystupující Další snímek z Americké třídy, kde šlo

Výpad Šermíři byli k vidění na tradičním

nejen o zábavu, ale i podporu kandidatury Plzně na
titul Evropské hlavní město kultury 2015.

Historickém víkendu, který se letos
uskutečnil na loukách u svatého Jiří.

Foto: Kateřina Dvořáková
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