
BENEŠOVskO  čEskO  sVět benesovsky.denik.cz

BENEŠOVský

BENEŠOVSKO
TIP
DENÍKU
Budou hledat cestu
ke spolupráci
Benešov – Cestu ke spolu-
práci bude hledat obecně
prospěšná společnost Ryt-
mus na akci, kterou připra-
vila na dnes od deváté hodi-
ny. V restauraci Corona v Be-
nešově se účastníci dozví
například jak navázat kon-
takt s jinými zaměstnavateli
a úřady, jak efektivně komu-
nikovat se zaměstnancem se
zdravotním postižením nebo
něco o sdílení zkušeností za-
městnavatelů osob se zdra-
votním postižením. (kve)

Rybáři vyloví letos dva
největší rybníky v regionu
ZDENĚK KELLNER

Benešovsko – Dva největší
rybníky na Benešovsku, Pod-
hrázský a Semovický, své po-
klady odhalovaly vždy ob rok.
Řada teďměla přijít na dru-

hou největší nádrž u Semovic.
„Letos ale vylovíme Semovic-
ký i Podhrázský rybník,“ po-
tvrdil František Kalous, pro-
vozní ředitel Líšno a.s., nej-
větší rybářské firmy na Be-
nešovsku. „Okolnosti to tak
přivodily,“ vysvětlil manažer,
ale odmítl, že tím odstartoval
nový trend výlovů. Vylovit
rybník, kterýmá přes 28
hektarů plochy, jako v přípa-

dě Semovického, nebo do-
konce téměř 50 hektarů jako
Podhráz, ale není legrace. Vý-
lovy proto trvají dva dny. Ry-
báři z Líšna samozřejmě nej-
prve zvednou stavidla. Teprve
pak, v pátek 25. a v sobotu 26.
října se u Semovic chopí ke-
serů a ryby, které dva roky
přikrmovali, přemístí do kádí
a převezou do sádek.
Díky tomu se rybímaso,

než půjde k zákazníkům,
zbaví nepříjemné pachuti
bahna. Během výlovu, ale
především v sobotu 26. října
bude na hrázi Semovického
rybníka hlava na hlavě. Výlov
bude pro veřejnost příleži-

tostí nákupu živých či usmr-
cených ryb nebo k ochutnání
namístě připravených rybích
dobrot.
„Zhruba dvě třetiny ryb

jdou přes naše obchodní part-
nery na export do Německa,
Rakouska nebo Rumunska,“
vysvětlil Kalous. Výlov pade-
sátihektarové Podhráze 12. a
13. listopadu, tentokrát pro
veřejnost nebude, obdobně
jako v sobotu 17. října lovení
Splavského rybníka u Bystři-
ce. Z velkých nádrží čeká vý-
lov 21. října také Smikov u
Vlašimi a 6. a 7. listopadu ryb-
ník Libohošťský.
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Nová cestamezi
Blaníkem a Řípem
Benešovsko – Spolek Cesta
Česka společně s Klubem
českých turistů slavnostně
zprovoznil Poutní cestumezi
horami Velký Blaník a Říp.
„Poutníci navštíví místa,

která jsou spjatá s českými
dějinami a získají tak nový
pohled na svou zemi a spo-
lečnost, v níž žijí,“ uvedl
předseda spolku Cesta Česka,
lečnost, v níž žijí,“ uvedl
předseda spolku Cesta Česka,
lečnost, v níž žijí,“ uvedl

Jindřich Chmelař. Trasa dlou-
há 190 kilometrů byla slav-
nostně otevřena v neděli 13.
října v refektáři Kláštera Sá-
zava. Faktický start trasy je v
infocentru v Louňovic pod
Blaníkem a po převážně tu-
risticky značených cestách se
její uživatelé dostanou až do

Polabí, na horu Říp. V tamní
rotundě sv. Jiří je pak její cíl.
„V Louňovicích pod Blaní-

kem získají turisté vedle in-
formací takémapu a Poutní-
kův deník,“ dodala za iniciá-
tory počinu Jana Cenefelsová.
Trasa je osazená 54 tabulka-
mi s QR kódem. Vedle Velké-
ho Blaníku se turisté na Be-
nešovsku dostanou ještě do
Českého Šternberka a Sázavy.
nešovsku dostanou ještě do
Českého Šternberka a Sázavy.
nešovsku dostanou ještě do

Každá ze sedmi etap zahr-
nuje také téma k zamyšlení,
které si lidé obvykle kladou v
každé době bez ohledu na to,
jakého jsou vyznání, či kul-
tury. Chůze totiž zbavuje
člověka napětí a napomáhá
jeho zklidnění. (zkl)

BENEŠOVSKO
ZAUJALONÁS
Zahájili šetření
týrání zvířat
Benešov – Trestní oznámení
podané Krajskou veterinární
správou týkající se údajného
týrání zvířat při vykládce a
přesunu krav a prasat na jat-
ka ve Všeticích, přijali ve
středu 16. října policisté z Be-
nešova. „Věc prověřujeme pro
možné podezření ze spáchání
trestného činu. Bližší po-
drobnosti zatím sdělovat ne-
budeme,“ uvedla mluvčí Po-
licie ČR Eva Stulíková. Vyšet-
řování nešetrného zacházení
s hospodářskými zvířaty se
rozeběhlo v pondělí poté, co
sdružení Zvířata nejíme zve-
řejnilo videa otřesných prak-
tik zaměstnanců jatek. (zkl)

Počasí
Dnes

Východ

mírná zátěžBIO 1

07:25
18:05a západ Slunce

Zítra

7/15

10/14
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Zpěvačka a herečka 
Bára Poláková 
hodlá kromě 
klipu létat 
i v Karlíně

KULTURA

Magazín HOBBY
Zazimování zahradní techniky 
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Kam na výlovyKam na výlovy
Rybáři z tuzemských 
rybníků získají ročně
22 tisíc tun ryb

Polovina skončí na 
českých stolech,
zbytek míří 
za hranice

Výlovy jsou 
právě v plném
proudu. Kde si
je lze užít?

UDÁLOSTI

Lidi s dávkou na
bydlení bymohl
doma kontrolovat
úřad strana 5

SVĚT

Sýrie: Američané
se stahují,
přicházejí
Rusové strana 7

ČESKO

Nemocniční infekce
zabijí tisíce lidí.
Většinu lékaři zatají
strana 4
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