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Pneuservisy nyní praskají ve švech
než je ten minimálně povolený,
ztrácejí po čtyřech letech svou
účinnost. To už sice neplatí,
podmínkou je ovšem správné
skladování.
Jestliže si teď motorista
chce nebo musí pořídit novou
sadu zimního obutí, musí počítat s větším výdajem. Jak ale
média informoval ředitel
e-shopu Pneumatiky.cz Vojtěch Schwangmaier, pneumatiky sice meziročně zdražily,
v průměru však jen o dvě procenta. Stále si tak lze pořídit
novou pneumatiku i za méně
než tisíc korun, pokud se ovšem řidič spokojí s nepříliš renomovanou značkou.

Jiří Novotný
Motorová vozidla budou od
1. listopadu až do 31. března
smět jezdit v Česku za souvislé
vrstvy sněhu či ledu jen se zimním obutím. Je tedy nejvyšší
čas přezout. Tím spíše, že po
babím létě přišlo notné ochlazení a zejména v noci se už může na silnicích tvořit ledovka.

Pneumatiky
i servisy podražily,
ale jenom mírně

Neriskovat pokutu
Pokud bude řidič i za souvislého sněhu či ledu policejní
hlídkou přistižen, že jede na
letních gumách, hrozí mu pokuta až 2500 korun. V zahraničí jsou ale pokuty ještě citelnější, například v Rakousku až tisíce eur.

Aby se vyjížďka
nezměnila v horror

Ilustrační foto PRÁVO – Petr Horník

„Při teplotách pod sedm
stupňů Celsia začínají letní
pneumatiky ztrácet své jízdní
vlastnosti. Váhat s přezutím by
tak už motoristé rozhodně neměli. Zejména ti, kteří často
jezdí do hor, či vlastníci služebních automobilů, aby se v případě náhlého prudkého ochlazení nemusela cesta odložit,“
doporučují odborníci.
Autoservisy donedávna ve
švech rozhodně nepraskaly,
v uplynulém týdnu se ale situace změnila a teď většinou objednávky na přezutí přijímají až
na druhý listopadový týden. To
pro některé motoristy může být
pozdě, protože policie chystá
hned po prvním sněžení kontroly pneumatik.

Pneuservisy své ceny proti
loňsku mírně zvýšily. Za přezutí
celého vozu si účtují podle náročnosti práce od 350 až do
1300 korun. Nejlevnější samozřejmě je, když se prohazují
kompletní kola. Téměř polovina
českých řidičů si však pneumatiky přezouvá sama. Mají to sice
zadarmo, riskují ovšem, že bez
vyvážení kol a kontroly geomet-

rie nebude mít vůz ideální jízdní
vlastnosti.
Totéž platí o univerzálních,
tedy celoročních pneumatikách označovaných značkou
MPS. Ty velmi dobře slouží
při jízdě na horším povrchu,
zvláště v bahně a na sněhu. Při
rychlé jízdě po suché dálnici
však mají větší valivý odpor
než letní gumy. Více se zahří-

vají a způsobují i vyšší spotřebu paliva.
Není tedy nad to, pořídit si
kvalitní zimní pneumatiky zaručující potřebnou přilnavost
k povrchu vozovky i při velmi
nízkých teplotách a výrazně
zvyšující účinnost brzdění. Ty
nové mají vzorek hluboký až
devět milimetrů, zákon pro
zimní čas připouští jeho mini-

(Pokračování ze str. 1)
Jak, kdy a proč tento zvyk
v Ratíškovicích v Kyjovském
Dolňácku vznikl, se neví. „Je
to proto, aby se dětem a svobodným lépe v hrobě leželo,“
domnívá se Jiřina Pokojová.
Tradice Památky zesnulých
má každopádně svůj příběh –
prý se v tento den mohly duše
vracet zpátky na svět. Živým
mohly pomáhat, ale také odplácet těm, kteří jim během jejich
života ubližovali. Zapálené
svíčky měly pomoci najít duším cestu zpět k živým.

Chodili po rohlíkách
Jak píše server alik.cz, dříve
nemohly být žádné svátky bez
jídla. Na Dušičky bývaly rohlí-
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Spěte sladce, lidé zdobí hroby dětí polštářky

Bílý polštářek jako symbol nevinnosti dávají v Ratíškovicích
na hroby dětí.

Žena prý týrala desítky psů.
Kauzu vyšetřují policisté
Pavel Orholz
Případ, který nemá obdoby,
vyšetřují kriminalisté na jihu
Čech. Asi čtyřicetiletá žena
z Českobudějovicka usmrtila,
týrala, opustila nebo prodala
podle svědků už desítky psů. Po
internetu nyní koluje video, které sama natočila.
Jsou na něm drastické záběry, kdy dva velcí psi trhají na
kusy malého belgického ovčáka a žena na ně pouze křičí.
Přestože už byla za týrání zvířat jednou odsouzena, podmínečný trest jí vypršel a pořídila
si nové psy. Žena nařčení z týrání odmítá.
„Mohu potvrdit, že případ vyšetřujeme, zatím však nebudeme
uveřejňovat jakékoliv podrobnosti,“ sdělil Právu mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner. Trestní oznámení na ženu podala
Odchytová služba a útulek Animal Rescue působící na Českobudějovicku.

„Žena je zjevně psychicky nemocná a už dříve jsme na ni
kvůli týrání psů podávali trestní
oznámení. Tehdy policisté konali, ale soudy jí vyměřily jen
podmínečný trest,“ řekl Vladimír Kössl z Animal Rescue.

Už psy otrávila
„Jsme přesvědčení, že poznamenala nebo ukončila život několika desítkám psů. Někdy je
opustí, prodá a někdy je usmrtí.
Měli jsme několik psů po ní
v útulku a byli opravdu psychicky poznamenaní, často se báli
lidí, byli plaší a podobně,“ konstatoval Kössl.
Podle rozsudku z roku 2017
otrávila žena dva psy a další dva
týrala. Právu sdělila, že s rozsudkem nesouhlasila. „Nejsem
dokonalá, ale psy nezabíjím,“
zdůraznila žena. Přiznává však,
že drastické video, kdy dva psi
Ozy a Fatima usmrtili fenku
belgického ovčáka, natočila.
„Natáčela jsem syna na

bobech, měla jsem na krku
věšák na telefon. Nezasáhla jsem
ze strachu o syna, bála jsem se,
že se pes otočí proti nám. Já
mám lékařskou zprávu, když už
tam syn nebyl, pes mi potrhal
ruku. Věřte mi, nedal se zastavit, byl to doslova horor, který
trval pár minut,“ reagovala na
dotaz žena.
Přiznala také, že jednoho
z útočících psů Ozyho pak zastřelil myslivec a zakopala ho
u jehličnatých stromů. Fenku
belgického ovčáka potom pohřbil manžel pod smuteční vrbu. „Fenku Fatimu jsme prodali
do chovné stanice,“ doplnila žena, která se prý bude bránit všemi prostředky. To, že by na psy
nestačila, si vůbec nepřipouští.
„Ne, nemám pocit, že na své
psy nestačím. Mám dvě vychované feny typu bull a jsou to naprostí miláčci a mazlíčci. Vysoká úmrtnost? Tady není žádná
vysoká úmrtnost,“ míní žena
z Českobudějovicka.

ky, bochánky, věnečky a tvary
podobné zkříženým kostem,
takzvané kosti svatých. V jižních Čechách se prý ještě na
začátku 20. století chodilo na
Dušičky koledovat. V okolí
Českého Krumlova se koledě
říkalo „chodit po rohlíkách“,
protože odměnou koledníkům
bylo většinou pečivo.
„Žádné speciální jídlo se
u nás na Dušičky nevařilo.
Spíš lidé chodili do kostela na
mši svatou a rozjímali nad životem a smrtí. Dodnes pak
chodí v průvodu, který začíná
v kostele a končí na hřbitově
u hlavního kříže, odkud se pak
každý rozejde ke svému hrobu,“ dodává Jaroslava Kundratová.
(jan)

mální hloubku čtyři milimetry.
Když je menší, mají policisté
kromě pokuty právo zakázat
řidiči další jízdu pro technickou nezpůsobilost vozidla.
Nedostatečná hloubka vzorku může být také důvodem,
proč pojišťovna při nehodě odmítne plnění pojistné smlouvy.
Dříve se tradovalo, že i pneumatiky s vyšším dezénem,

Na paměti je třeba mít, že
pneumatiky nejsou všechno, co
je pro provoz auta v zimě důležité. Jak upozornil server Novinky.cz, zabrat dostává i autobaterie, protože při startování
studeného motoru jsou na ni
kladeny větší nároky. Není
proto od věci nechat si v servisu zkontrolovat její stav. Tím
spíše, že řada značkových
servisů teď nabízí prohlídku
auta před zimou za akční cenu,
zpravidla za necelých 400 korun.
Doplnit je nutné také chladicí kapalinu, aby náplň chladicího okruhu měla bod tuhnutí
kolem –35 až –37 °C. A v nádržce ostřikovače vyměnit letní
náplň za zimní a zkontrolovat
stěrače. To ovšem i méně šikovný řidič zvládne sám. Jenom na to nesmí zapomenout,
aby se mu jízda zimní krajinou
nezměnila v horor.

U Jílkové o českém jazyce
Vyvíjí se čeština k lepšímu?
Mají mít ženy právo ze zákona
na příjmení bez koncovky -ová?
Třeba na slovní tvar Amálie
Vrána? Je naše gramatika příliš
podřízena mužskému rodu? Bude se o tom hovořit v dnešním
živě vysílaném diskusním pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou (ČT 1 od 21.50).

Debatovat přijde jazykovědec, exředitel Ústavu pro jazyk
český Akademie věd Karel Oliva a soudní znalkyně v oboru
jmen a příjmení, jazykovědkyně Jana Valdrová. Dorazí lidovecký senátor Jiří Čunek a navrhovatel změny zákona Ondřej
Profant z České pirátské strany.
(jp)

Muž a žena mrtví v bytě
Podezřelá úmrtí dvou osob,
30leté ženy a 33letého muže, jejichž těla byla nalezena v bytě
v Partyzánské ulici v Olomouci,
prošetřují kriminalisté.
„Momentálně pracují s několika verzemi. Okolnosti, veškeré
souvislosti i příčina úmrtí jsou

předmětem dalšího šetření. Ve
věci byla nařízena soudní pitva.
Vzhledem k tomu, že vyšetřování události je na samém počátku, nelze zatím poskytnout bližší informace,“ řekla Právu ve
středu policejní mluvčí Marie
Šafářová.
(pem)

Policie odložila případ
obviněného „krále tantry“
Jan Menšík

j

než věc odložit a plně se ztotožnit a respektovat právní názor
jak státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro
Prahu 3, tak státního zástupce
Okresního státního zastupitelství v Pelhřimově,“ stojí v jedenáctistránkovém usnesení policie z 18. října.
Současně v něm detektivové
píšou, že i přes veškerou snahu
zdokumentovat Vojíkovu možnou trestnou činnost, a to
i s ohledem na to, že mezi skutky a obviněním uběhla dlouhá
doba (roky), již nejsou schopni
zajistit další důkazy, které by
dokázaly naplnit všechny znaky
trestného činu.

Policie v polovině října po téměř ročním prověřování odložila případ jednoho z nejznámějších českých učitelů tantry Richarda Vojíka, který původně
čelil obvinění ze znásilnění
a sexuálního nátlaku.
Stalo se tak zhruba tři měsíce
poté, co žalobce v Pelhřimově,
kam se spis před prázdninami
přesunul, zrušil Vojíkovo stíhání a nařídil kriminalistům dál
pracovat.
Advokát údajně poškozených
žen proti rozhodnutí policie podal stížnost. Nyní tak má případ
opět na stole původní dozorující
žalobkyně Iva Brücklerová
z Obvodního státního zastupi- Advokát:
telství pro Prahu 3. Ta může ce- Důkazů je dost
lou věc definitivně ukončit
Advokát žen, které měl Vojík
s tím, že závěry policistů potvrdí, nebo ji vrátit vyšetřovatelům sexuálně zneužít, David Oplatek
k dalšímu šetření, jak už jednou Právu sdělil, že proti odložení
podal stížnost.
učinila.
„Proti usnesení policejního
„Policejnímu orgánu nezbývá

orgánu jsme podali blanketní
stížnost. Jsme přesvědčeni, že
důkazů je značné množství,\
a v důsledku toho by podle nás
mělo trestní stíhání pokračovat,“ sdělil Právu Oplatek.
Během ročního prověřování
policie Vojíka obvinila dvakrát,
avšak žalobci pokaždé stíhání
zrušili a vrátili případ policistům k doplnění důkazů.
Poprvé byl Vojík obviněn loni
v prosinci, a to ze znásilnění
jedné z žen. Guru, jak jej někteří nazývají, si proti tomu podal
prostřednictvím svého advokáta
Tomáše Gřivny stížnost, které
letos v lednu žalobkyně vyhověla a stíhání poprvé zrušila.
Čtyři měsíce poté policie přišla s novým obviněním, a to ze
znásilnění jedné ženy a sexuálního nátlaku na dvě další.
I napodruhé byl Vojík se stížností proti zahájení stíhání
úspěšný a žalobce Karel Majer
stíhání 30. července zrušil a nařídil policistům dál konat.
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