
Přes mrtvolu na vrchol nešli
Partneři Jan Trávníček a Miroslava Jirková na osmitisícové Manaslu trénovali na Táborsku

RADEK PAPÁČEK

Jižní Čechy – Sám o sobě tvr-
dí, že není horolezec, ale spíše
kopcolezec. Jan Trávníček
už přesto dokázal pokořit čty-
ři osmitisícové vrcholy. Na-
posledy do vysokých hor vy-
razil společně s přítelkyní Mi-
roslavou Jirkovou. Při sna-
ze vystoupit na Manaslu kon-
čící v 8163 metrech nad mo-
řem však jejich cestu zastavi-
la záchrana dvou členů jiné
expedice a následně smrt jed-
noho z nich.

Jan Trávníček se do podvě-
domí veřejnosti nejvíce dostal
jako parťák Radka Jaroše.
Společně s ním vystoupil na
vrchol Annapurny a také K2,
na které nejslavnější český
horolezec zkompletoval tak-
zvanou Korunu Himálaje. Tou
se mohou pyšnit ti, co vystou-
pili na všech čtrnáct osmiticí-
covek na světě.

Sympaťák přezdívaný Trá-
va se pak rozhodl postavit
vlastní expedici. Na podzim
loňského roku jejím cílem by-
lo Manaslu. Fakt, že na něj
v minulosti už vystoupil, mu
rozhodně nevadil. Není prý
pouhým sběratelem vrcholů.
„Rád se vracím na pěkná mís-
ta,“ podotýká.

Poslední mise navíc pro něj
byla významná tím, že oproti
dřívějším ji plánoval společně
se svojí přítelkyní Miroslavou
Jirkovou. „Chtěli jsme, aby si
Miri vyzkoušela vysoké hory
a třeba se při dalších akcích
mohla postarat ona o mě,“
usmívá se Jan Trávníček.

Záchrana života
Při samotném stoupání na vr-
chol však šel humor stranou.
Vše šlo hladce až do čtvrtého
výškového tábora ve výšce
7400 metrů. „Našli jsme tam
Rakušana a Francouze, kteří
před naším příchodem se-

stoupili z vrcholu, a pak jim
chyběly síly na cokoliv,“ při-
bližuje Jan Trávníček.

Lidské priority
Dvojice nebyla ve vysokých
horách žádnými nováčky, ale
evidentně trpěla výškovou
nemocí. Celá výprava se tak
okamžitě zapojila do záchran-
né akce, kdy pomoc žádala ta-
ké od jiné německé skupiny.
Bohužel marně. Když se Ra-
kušan a Francouz po injek-
cích zmátořili, vydali se do
nižších výšek. Sestup ale ne-
zvládli. Vrátili se a Rakušan
noc nepřežil. Když se vedle něj
Francouz probudil, následně
spadl do stanu Němců, kde se
najednou objevily dvě kyslí-
kové bomby. Přestože dotyční
dříve tvrdili, že je nemají.

Česká expedice se pak na
vrchol nevydala. Fyzické, ale
hlavně psychické vyčerpání

bylo obrovské. „Ta lidská bez-
ohlednost se nás silně dotkla.
Ten pocit, kdy zjistíš, že je ně-
kdo schopen obětovat lidský
život na úkor nicotného oka-
mžiku na vrcholu nějakého
kopce, který tu bude i dávno
po nás, je nevysvětlitelný,“ ří-
ká Jan Trávníček.

Oba partneři pracují
v Plzni, kde tak tráví většinu
času. Minimálně dva dny
v týdnu se ale snaží být v Tá-
boře, odkud pochází Mirosla-
va Jirková. „Když tedy nepo-
čítám, že jsem jako dítě bydle-
la také v Sezimově Ústí,“
upřesňuje Mirka.

Trénují na Táborsku
Plzeňák Jan Trávníček si Tá-
bor a jeho okolí hned oblíbil.
„Tábor je úžasné město a má
super atmosféru, jsou tam
strašně v pohodě lidi,“ říká.

Pochvaluje si, že z města je

blízko do přírody, a proto také
často na Táborsku před cestou
trénovali. „Například skalky
v okolí Choustníka jsou na-
prosto geniální,“ říká Tráva,
kterého doplňuje Miroslava
Jirková s tím, že často se vy-
dávají také na projížďky na
kole či kolečkových bruslích.
„Moc se nám líbí třeba na
Mladovožicku, kde jsou nově
opravené silnice,“ popisuje.

Potkali se v závěji
Působí jako vyrovnaný pár.
Poprvé se potkali v Rakousku
na Stubai. „Bylo to v závěji,“
směje se Mirka. „To jsme tam
ale každý byl ještě s jiným
partnerem,“ doplňuje Honza.
Později se dali dohromady
a dnes prý rozhodně nelitují.
„Mám holku, se kterou mohu
vyrazit do hor,“ smál se Jan
Trávníček na konci povídání
v Lezeckém centru Písek.

SPOLEČNĚDOHOR vyrážejí Jan Trávníček aMiroslava Jirková jako partneři. Foto: Archiv Jana Trávníčka

Policejní psovodi ukázali svou
práci klientům Sociální pohody
Javorník – Policejní kynolo-
gové se svými čtyřnohými ko-
legy se vydali minulý týden za
postiženými, aby je seznámili
sesvouprací.

Prachatičtí policejní pso-
vodi prap. Jaroslav Čejka a
pprap. Petr Bolda navštívili
minulý pátek 5. února Domov
Sociální pohoda se zdravotně
postiženými lidmi v obci Ja-
vorník. „Klienti se dozvěděli
důležité informace k jejich
bezpečnosti, například, jak se
zachovat, když se ztratí nebo
jsou v nesnázích,“ říká pra-
chatická policejní mluvčí
Martina Joklová, která pso-
vodydoprovázela.

„Velkým zpestřením pro ně
byli čtyřnozí pomocníci Cha-
san a Frej, se kterými jim poli-
cisté předvedli povely k po-
slušnosti či zadržení pachate-
le.Policistéjimtakésdělili,při
jakých akcích jsou policejní
psi nejvíce užiteční. Z úsměvů
klientů a z mnoha jejich dota-
zů byla znát radost z naší pří-
tomnosti, což nám bylo odmě-
nou,“dodalamluvčí. (rag)

POLICEJNÍ psovodi se vydali mezi klienty sociálního zařízení na Ja-
vorníku. Foto: Policie ČR/Martina Joklová

Nad migrací nelze zavírat oči
Minulý týden jsem měl mož-
nost účastnit se dvou meziná-
rodních setkání, resp. konfe-
rencí, k migrační krizi. Závěr
byl stejný: řeči, řeči, nutnost
obrany evropských hodnot,
demokracie a vlády práva.
Společné evropské hodnoty
a společná evropská akce jako
řešení migrační krize. Ale ta-
ké konstatování, že migrační
vlna bude pokračovat, dokud
se bude v Sýrii a Iráku válčit
a dokud tam nedosáhneme
míru. Naše cesta k míru, která
odpovídá evropským hodno-
tám, je jednání a usmiřování
válčících skupin, nikoliv vo-
jenská akce. Evropské elity
opakují, že lidská práva jsou
nedělitelná a musíme chránit
bezpečnost občanů. Tedy
i bezpečnost migrantů.

Evropa se zbláznila. Každý
měsíc zasedá Evropská rada
k migraci a výsledek je nula.
Vedeme řeči a migranti do-
slova obsazují Evropu a my ří-
káme, že je to sice problém, ale
pojďme, my vás budeme inte-
grovat. Evropská unie vyhlá-
sila společný boj proti tero-
rismu. Migrace je v rukou or-
ganizovaného zločinu a vypa-
dá to, jako by organizovaný
zločin nebyl součástí teroris-
mu. Výzvy a postoje téměř jed-
notné Visegrádské čtyřky
nejsou zatím v Bruselu vysly-
šeny.

Nedivím se, že postup ev-
ropských elit radikalizuje část
veřejnosti. Mne bezmocnost
a bruselská politická korekt-
nost radikalizuje také. Řecko
buď musí nasadit k ochraně
svých hranic armádu, nebo
pro neplnění smluv musíme
Řecko vyloučit ze Schengen-
ského prostoru. Vždyť lze od-
tahovat lodě s migranty zpět
a případné trosečníky po za-
chránění vysazovat v zemi na-
lodění. Austrálie to tak uděla-
la a má klid. Není přece možné
zavírat oči před nedodržová-
ním závazku ochrany vnější
hranice EU, dělat, že se nic ne-
děje a přihlížet k ničení Evro-
py. Avšak jakýkoliv krok zpět
v dosažené evropské integra-
ci, tedy například odchod Řec-
ka ze Schengenu, je pro bru-
selské elity naprosté tabu.
Dnes je přece již prokázané, že
zhruba polovina migrantů
jsou migranti ekonomičtí
z bezpečných zemí, kteří tak
zabírají místo pro ty, kteří by
na azyl měli právo.

Začínám se klonit k tvrzení,
že Evropská unie páchá sebe-
vraždu v přímém přenosu.
Obyvatelé Evropy se radika-
lizují a nečinnost evropských
vůdců může mít pro Evrop-
skou unii nedozírné následky.

Tomáš Jirsa,
starostaHluboké nadVltavou

a senátor

Vagony se rozpojily,
trať byla uzavřená

Jižní Čechy – Včera okolo po-
ledne se u Hluboké nad Vlta-
vou rozpojil nákladní vlak.
Úsek mezi Českými Budějovi-
cemi a Číčenicemi tak bloko-
vala nespojená souprava. Trať
byla na dvě hodiny uzavřena
a vlaky nahradila autobusová
přeprava. Nehoda se obešla
bez zranění. (rap)

Hledaný muž se pohyboval ve Vodňanech
Jižní Čechy – Příbramští kri-
minalisté pátrají s jihočeský-
mi kolegy po Zdeňku Vese-
lém, který trvale bydlí ve stře-
dočeských Štěchovicích, ale
naposledy se pohyboval ve
Vodňanech.

Zdenka Veselého (nar. 1964)
naposledy viděl jeho synovec
dne 21. ledna dopoledne, kdy
odešel z místa současného
bydliště na Dobříši, kde bydlí
se svou matkou. Nedostavil se
ani do zaměstnání v Praze.

V minulosti z domova již
takto odešel. Mobilní telefon
má nedostupný. „Provede-
ným šetřením se podařilo zjis-
tit, že dotyčný se pohybuje
v jižních Čechách, naposledy

ve Vodňanech a okolí,“ uvedl
Jiří Matzner, krajský poli-
cejní mluvčí.

Pohřešovaný má kladný
vztah k vodě a řekám a je
střední 170 – 175 cm vysoké po-
stavy, má hnědé oči a prošedi-
vělé krátké vlasy. Oblečen
může být v černé bundě se sla-
bým reflexním proužkem
a nápisem bílé barvy v levé
horní části, šedé mikině, trič-
ku s dlouhým rukávem ke kr-
ku červené barvy a černém
kulichu. Může mít batoh na
zádech a nosit dioptrické brý-
le s černou obroučkou.

Veškeré poznatky k pohře-
šované osobě je možné sdělit
na kterémkoliv oddělení Poli-
cie České republiky, na bez-
platnou linku 158 nebo na te-
lefon 974 879 313 (268). (pol)

ZDENĚKVESELÝ. Foto: Policie ČR
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Prodávají falešné drahé kovy
Jižní Čechy – Jihočeští poli-
cisté upozorňují všechny spo-
luobčany a výkupce drahých
kovů na osoby, které nabízejí
k odkupu mince ze žlutého ko-
vu. Jeden z těchto případů vy-
šetřují policisté obvodního
oddělení České Budějovice –
město.

Zatím strážci zákona doku-
mentují pohyb, pravděpodob-

ně dvojice, kterou tvoří mladý
muž s mladou ženou, jenž se
pokusili mince prodat.

„Pokud by vám někdo ob-
dobným způsobem mince na-
bízel k odkupu či výměně za ji-
né zboží, okamžitě nás kon-
taktujte na lince tísňového vo-
lání 158,“ upozorňuje veřej-
nost Milan Bajcura, policej-
ní mluvčí. (pol)

Mladík se vloupal do téměř čtyřiceti sklepů v krajském městě
České Budějovice – Českobu-
dějovičtí kriminalisté z oddě-
lení obecné kriminality ob-
jasnili další sérii vloupání do
sklepů v krajském městě.

Podle zjištěných a podlože-
ných skutečností je má prav-
děpodobně na svědomí šesta-
dvacetiletý mladík, který se
případů dopouštěl od října do
prosince loňského roku

v mnoha ulicích jihočeské me-
tropole.

Dle zajištěných stop a vlast-
ním šetřením českobudějo-
vických policistů a krimina-
listů se podařilo prokázat, že
se mladík vloupal do nejméně
38 sklepů v centru města.

V nich zcizoval rybářské
potřeby, dílenské nářadí, jízd-
ní kola, potraviny a jiné věci.

Do některých sklepů se dostal
přímo, některé odolaly jeho
útoku.

Včera si z rukou krimina-
listů převzal usnesení o zahá-
jení trestního stíhání ve věci
přečinů Krádež, Porušování
domovní svobody a Poškození
cizí věci.

Jeho stíhání je vedeno ve
výkonu trestu odnětí svobody

za předchozí protiprávní či-
ny.

Strážci zákona tak nabádají
k opatrnosti. „Opakovaně při-
pomínáme, aby naši spoluob-
čané, ať ve městech, tak i na
venkově, zamykali své domy,
byty a další nemovitosti i ve
dne. Mohou tak zabránit zby-
tečným krádežím,“ říká
mluvčí Milan Bajcura. (pol)

Do vězení se mu nechtělo, posedí si v něm déle
Jindřichův Hradec – Pode-
zřelý muž (r. 1990) z Jindři-
chohradecka bez závažného
důvodu nenastoupil v termí-
nu nejpozději do 9. srpna 2015
do výkonu trestu odnětí svo-
body. Nyní už je za mřížemi.

Výzvu k nastoupení trestu
odnětí svobody osobně pře-
vzal v srpnu loňského roku.

Dne 8. ledna byl odsouzený
muž vypátrán hlídkou jindři-
chohradeckých policistů v ob-
ci Děbolín a téhož dne byl do-
dán do výkonu trestu odnětí
svobody do Vazební věznice
České Budějovice.

Policejní komisařka krimi-
nální policie z Jindřichova
Hradce pak vyhotovila usne-

sení o zahájení trestního stí-
hání pro přečin maření výko-
nu úředního rozhodnutí a vy-
kázání, které podezřelému
muži zaslala do věznice v Pří-
brami, kde si odpykává trest
za již dříve spáchanou trest-
nou činnost. Skrz zamřížova-
né okno se tak bude patrně dí-
vat o nějaký čas déle. (ham)

Dva roky odebíral
neoprávněně plyn

Větřní – Pětačtyřicetiletý muž
měl od listopadu 2012 do září
2014 v obci Větřní na Česko-
krumlovsku neoprávněně
odebírat zemní plyn. A to
nejméně 9.463 m
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energie. Způsobená škoda by-
la vyčíslena na téměř 112 tisíc
korun. Další šetření muže
probíhá na svobodě. (lek)
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