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Žena zaplatila, ale
zboží nedostala

Koupě zboží přes internet
zklamala sedmatřicetiletou
ženu z Krumlovska. Na jed-
nom z internetových portá-
lů si objednala zboží, které
však nedostala, ačkoliv ho
zaplatila. Osobně to přišla
ohlásit na Obvodní oddělení
Policie ČR Český Krumlov.
Prostřednictvím e-mailové
komunikace se dohodla na
podmínkách prodeje a za-
platila. Doposud však zboží
neobdržela. Škoda

Doposud
Škoda

Doposud
činí

téměř 9000 korun. (zuky)

O zelené naftě
uslyší zemědělci

Seminář k vrácení daně
„Zelená nafta“, vyhláška č.
176/2017, pořádá dnes od 10
hodin v Netřebicích Okresní
agrární komora Český
Krumlov ve spolupráci
s Celním úřadem pro Jiho-
český kraj.
Seminář se koná v zase-

dací místnosti Zemědělské-
ho družstva v Netřebicích,
v 1. patře. Přednáší Petr
Soldát z CÚ
patře.

CÚ
patře.

JK. Prezentace
účastníků je od 9.30 hodin.
Poplatek pro členy OAK je

100 korun, ostatní 150 Kč.

Slavnosti nabídnou
řadu novinek
Oslava patrona české země
v Českém

patrona
Českém

patrona
Krumlově potěší

návštěvníky mnohými
překvapeními.

ZUZANA KYSELOVÁ

Český Krumlov – Předsta-
vení krumlovského piva,
špičková gastronomie na-
příklad v podobě bůčku
s karamelovými jablky a
pečenou cibulí, ukázka
starého vltavského voru,
hašení požáru v Široké ulici
či pochod lesem jsou ně-
které z novinek letošních

Svatováclavských slavností,
které vypuknou již ve čtvr-
tek. Slavnosti opět roztančí
historické centrum a zá-
jemci budou mít možnost se
podívat do zajímavých míst,
jindy nepřístupných. „Sna-
žíme se, aby sváteční den
byl netradiční,“ řekl za or-
ganizátory ředitel Městské-
ho divadla Jan Vozábal.
„Chceme, aby si rodiny a
přátelé prošli město, strávili
tam hezký čas, něco dobré-
ho ochutnali a zajímavého
viděli.“ Strana 3

Všichni vstali. Vzdali
jim hold
Policista Jaroslav Humeš a tatínek 
Václava Haaseho (vlevo) převzali 
na Pražském hradě z rukou první 
dámy Ivany Zemanové ocenění 
za nasazení životů ve službě. 
Zavražděnému Václavu Haasemu ml. 
poděkovali kolegové za obětování 
života dlouhým potleskem ve stoje.  
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Foto: Deník/Radka Doležalová 

ZDRAVOTNICTVÍ

Do roku 2021 opustí
budějovický špitál
dolní areál strana 2

DRUHÁ FOTBALOVÁ LIGA

Dynamo zvítězilo
v Sokolově a je ve
špičce strana 16

LIGA MARIÁŠE

Kolence
hostily
turnaj strana 5

JAN TŘÍSKA SPADL Z MOSTU

Herec (80) leží
ve vážném stavu
v nemocnici strana 9

Před barem se v sobotu strhla bitka
České Budějovice – V čes-
kobudějovickém nonstop
baru na rohu Kněžské ulice
a ulice Karla IV. proti Malé-
mu pivovaru se v sobotu 23.
září v dopoledních hodinách
strhla nemilosrdná rvačka.
Původní fámu, že na

místě mělo dokonce dojít
k střetnutí až osmi osob a
ke střelbě, policie vyvrátila.
Policisté přijeli kolem de-

váté hodiny dopolední
do baru, před nímž došlo
po slovní rozepři k bitce
dvou mužů ve věku třicet tři
a třicet devět let.
Jeden z mužů udeřil dru-

hého půllitrem do obličeje
a způsobil mu tržná zranění,

s nimiž byl dotyčný převe-
zen do nemocnice.

Na místě zůstala spousta
krve a otřesených návštěv-
níků baru. Slečna Lucie,
která se stala svědkem inci-
dentu, mezi vzlyky vyprá-
věla: „Viděla jsem člověka
s roztrženým obličejem, chci
na celou tu záležitost zapo-
menout a vytěsnit ji.“
Lenka Krausová, mluvčí

policie, uvedla: „Při potyčce
utrpěl zranění i mladší
z aktérů. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního ří-
zení pro podezření
ze spáchání trestného činu
výtržnictví. Podezřelými
z protiprávního jednání jsou
v tuto chvíli oba muži.“
(kam)

KREV zbyla po rvačce před
barem. Foto: Deník/K. Dufková

KOŘENÍ ALOISE SASSMANNA

Úcta ke knížeti
Václavovi vznikla brzy
po jeho smrti strana 4

UDÁLOSTI NA JIHU ČECH

Dálnice D3 otevře
nový úsek: Borek –
Úsilné strana 5

POČTVRTÉ
VÍTĚZNÁ
Němci si opět vybrali
Merkelovou.Radost jí
kazí úspěchpopulistů
strana 7

TECHNIKA TECHNIKA TECHNIKA – OBOR BUDOUCNOSTI
Superpomocník. Drony se prosazují i v ekonomiceSuperpomocník. Drony se prosazují i v ekonomiceSuperpomocník. Drony se prosazují i v ekonomiceS

příloha
uvnitř

OD PONDĚLÍ
25. ZÁŘÍ

Nabídka zboží platí do 27. 9. 2017
nebo do vyprodání zásob.

SUPER CENA!
1 kg - balení
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PONDĚLÍ  25. ZÁŘÍ 2017 - ČÍSLO 223 CENA 17 KČ
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