
Krátce z černé kroniky
Policisté chytili tři opilé řidiče
Třebíč – Třebíčští policisté chytili v jeden den tři
opilé řidiče. Ve dvou případech se jednalo o ženy,
třetí byl muž. „Všichni tři jsou podezřelí ze spáchá-
ní trestného činu ohrožení pod vlivem návykové
látky,“ sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová.
První přiopilou řidičku přistihli policisté před čtvr-
tou hodinou ráno na Karlově náměstí. Třiadvaceti-
leté ženě naměřili 1,14 promile alkoholu. Druhá že-
na jela před desátou hodinou dopoledne Seiferto-
vou ulicí, kde automobil zastavila policejní hlídka.
Policisté dvaadvacetileté ženě ze Žďárska naměřili
1,3 promile alkoholu. Po jedenácté hodině večer
policisté zastavili řidiče v Družstevní ulici. „Při
kontrole muž nepředložil řidičský průkaz. Policisté
naměřili 1,41 promile alkoholu. Opilý muž již v další
jízdě nesměl pokračovat a kromě trestného činu je
podezřelý ještě ze spáchání dopravního přestupku,“
řekla mluvčí. (el)

Ženy se bály o život, odmítnutý
muž je soustavně sledoval

Třebíč – Kvůli nebezpečnému pronásledování má
opletačky s policií třiačtyřicetiletý muž z Třebíče.
Dlouhodobě obtěžoval ženu, se kterou v minulosti
žil, a její příbuznou. Žena se na začátku roku
z bydliště, kde s mužem předtím žila, odstěhovala.
Muž ale poté ženu a její blízkou příbuznou začal
sledovat, včetně elektronické komunikace. Zjišťoval,
kde se pohybují, s kým se stýkají, vyhledával je
a přesvědčoval, aby se žena do bytu vrátila. „Dlou-
hodobě obě ženy pronásledoval i přesto, že ony
kontakt s ním odmítají. Muž navíc své úsilí stup-
ňoval, zasílal jim několik desítek zpráv denně
a snažil se je kontaktovat i v nočních hodinách.
U obou žen svým jednáním vzbudil obavu o jejich
život a zdraví,“ popsala policejní mluvčí Jana Krou-
tilová. Na konci února přijali policisté trestní ozná-
mení a případ začali okamžitě prověřovat. Policisté
po shromáždění důkazů muži sdělili podezření ze
spáchání trestného činu. (el)

Se zákazem si hlavu nelámou.
Další hříšník byl přistižen

Třebíč – Není týdne, aby policisté nepřistihli za
volantem člověka bez řidičského průkazu. Aktuálně
policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání
přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí šest-
advacetiletému muži, který řídil vozidlo, i když to
má zakázáno. Muž má totiž od loňského dubna
uložen soudem mimo jiné také trest zákazu čin-
nosti spočívající v zákazu řízení všech motorových
vozidel na dobu dvaceti měsíců. „Řídit automobil
tak muž smí až od konce letošního roku, přesto
v pondělí 20. března usedl za volant vozidla VW
Passat a policisté ho zastavili v katastru obce Žele-
tava – Horky,“ sdělila policejní mluvčí Jana Krouti-
lová. Případ policisté řeší ve zkráceném řízení. (el)

Krátce z regionu
Brzy se otevře miniškolka.
Děti má připravit na školku

Budišov – Řada rodičů si dělá starosti, do jaké
školky umístit své dítě. Navíc ne všem dětem se od
maminky a od tatínka chce. V Budišově přišli s ori-
ginálním řešením. Pro děti, které mají do mateřské
školy nastoupit letos v září, se tam nově otevírá
miniškolka. I ty nejmenší děti si tak mohou snad-
něji zvyknout na život mezi stejně starými dětmi
a také se připravit na nový denní režim, který je už
za pár měsíců čeká. Miniškolka bude otevřena kaž-
dý čtvrtek a navštěvovat ji mohou právě ty děti,
jejichž rodičové mají zájem o to, aby jejich ratolest
od září nastoupila do klasické budišovské školky.
Miniškolka se poprvé otevře ve čtvrtek 6. dubna ve
14.30 hodin. Na všechny děti se těší kolektiv učite-
lek z Mateřské školy v Budišově. (kč)

Ovocnář předvedl řez stromů
Třebíč – Jak tvarovat koruny
ovocných stromů předvedl
v Třebíči zahrádkářům
ovocnářský odborník Zde-
něk Simek ze Znojma. Ve
školní zahradě ZŠ Kpt. Jaroše
se sešlo na šedesát zahrád-
kářů. Vedle ukázky řezu
stromů a keřůmohli vidět i
správný postup při vysazo-
vání ovocných stromů. Pro
nejbližší období zůstává pro
zahrádkáře úkolem provést
chemickou ochranu pecko-
vin proti moniliové spále a
hnilobě. (kro)
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ŽĎÁRSKÉ ŽENY SE UČÍ SEBEOBRANĚ
TAKTIKA. Co dělat při
střetu s útočníkem si
mohly včera vyzkoušet
ženy při kurzu sebe-
obrany ve Žďáře. „Žena
je vždy slabší a v horší
pozici než muž. Musí pak
ten handicap umět vy-
rovnat – tím, že ví, co
dělat, jak si útočníka ne-
pustit k tělu,“ řekl lektor
Filip Hanzlík, předseda
České asociace krav
maga – kapap. S kolegy
pak v rolích útočníků
předvedli, co může že-
nám v různých situacích
hrozit, a ty si na nich
hlavně hned zkusily, jak
by se měly zachovat.
Kurz pořádal žďárský
Family Point v rodinném
centru Srdíčko.
Foto: Deník/Martina Lorencová

Manželský pár radních čelí
útokům. Je za tím stadion?
U domu jihlavských
radních Mayerových
kdosi poničili vodárnu,
rozbíjel okna a světlo

IVANA HOLZBAUEROVÁ

Jihlava – Škodu za padesát
tisíc korun způsobil nezná-
mý útočník, který poničil
vodárnu u domu první ná-
městkyně primátora Jihlavy
Jany Mayerové. Manžel Ma-
yerové Daniel sedí stejně ja-
ko Mayerová v jihlavské
městské radě. Útok může
podle manželů souviset s
dlouho diskutovanou rekon-
strukcí Horáckého zimního
stadionu.
„Jestli v nás někdo chtěl

poničením vodárny vyvolat
pocit strachu, tak se mu to
samozřejmě povedlo. Z to-

hoto zdroje bereme vodu
a v domě s námi žijí i naše
malé děti,“ uvedla Mayerová.
Manželé Mayerovi jsou

v posledních týdnech terčem
nevybíravé kritiky a vulgár-
ních nadávek a výhrůžek ze
strany obvykle anonymních
hokejových fanoušků. Proto
si Mayerová i její muž vy-
světlují poničení vodárny ja-
ko další útok.

BYLA TŘEBA HRUBÁ SÍLA
Ke vniknutí do betonového
a železným ploten obehna-
ného objektu vodárny musel
útočník použít hrubou sílu,
a neobešel se bez nářadí. Ve
vodárně pak zničil čerpadlo,
rozvody, poškodil elektroin-
stalaci a odkryl těžký beto-
nový kryt studny. Voda je
znečištěná smetím a rodina
nechala provést její rozbor.
Případ vyšetřuje policie, kte-

rá však odmítá jakýkoli ko-
mentář.
Nejde navíc o jediné po-

škození majetku rodiny.
V posledních týdnech někdo
už potřetí rozbil okna domu
a minulý týden před jejich
domem někdo zničil světlo
s pohybovým čidlem.
„Obávám se, že je to kvůli

stadionu. Že jsme terčem
útoků proto, že lidem nelže-
me, a po letech slibů jsme
jako první schopni lidem
popravdě říct, že město
prostě nemá na stadion do-
statek peněz, a že si tu ně-
kdo nemůže vytrucovat vel-
kou hračku,“ řekl Mayer,
který má na starosti vytvo-
ření dlouhodobého finanč-
ního plánu města.
„Chci věřit a doufám, že

pachatelem nebyl fanoušek
Dukly. Je to podlé, ničemu to
nepomůže, takové chování

nepatří do této doby. Vyzý-
vám fanoušky hokeje, aby
snahy o rekonstrukci stadio-
nu podporovali, ale slušně
a férově,“ apeluje jednatel
hokejového klubu HC Dukla
Jihlava Bedřich Ščerban.
Manželé Mayerovi se ve

vedení jihlavského magis-
trátu ocitli na podzim, kdy
hnutí Ano obsadilo posty po
odvolaných radních Fóra
Jihlava a ODS. Podle mluvčí-
ho radnice Radka Tulise vy-
plývá z rodícího se finanční-
ho plánu fakt, že město si
z vlastních zdrojů nový sta-
dion dovolit nemůže.
„Jestli nás tímto činem

někdo chtěl motivovat k za-
dlužení města kvůli stadio-
nu, tak mohu ujistit, že efekt
je naprosto opačný. Jihlava
potřebuje dát stamiliony ko-
run i do mnoha jiných ob-
lastí,“ sdělila Mayerová.

Badatel objevil v Kongu zapomenutý druh
FRANTIŠEK VONDRÁK

Studenec, Kongo – Kroko-
dýl konžský měří zpravidla
jen něco málo přes metr.
I to by mohl být důvod, že
se na tohoto trpaslíka mezi
krokodýly v posledních sto
letech zapomnělo. Znovu
objevit ho jako nový druh
chce český vědec Václav
Gvoždík z pracoviště Ústavu
biologie obratlovců Akade-
mie věd ve Studenci na
Třebíčsku.
„Krokodýl konžský byl

popsaný již před sto lety
z východního Konga. Pár let
na to však jiní vědci zhod-
notili, že se o platný druh
nejedná,“ řekl Gvoždík.
Vzhledem k tomu, že

v následujících desítkách let
mnoho výzkumných aktivit
v Kongu neprobíhalo, zůstal
krokodýl po celé století za-
pomenutý. A mělo se za to,
že všichni takzvaní trpasličí
krokodýli žijící v Kongu
patří k západoafrickému
druhu nazývanému kroko-

dýl čelnatý. Gvoždík chce
dokázat, že krokodýl konž-
ský, což je zatím pouze ne-
oficiální název, se od kro-
kodýla čelnatého liší a jde
o jiný druh.
„Liší se zejména tvarem

hlavy. Krokodýl konžský ji
má pro krokodýly typičtější,

to znamená delší a placa-
tější čumák. Zatímco kro-
kodýl čelnatý je charakte-
ristický tím, že má kratší
čumák a zvednuté čelo, od
čehož pochází i jeho název.
Liší se také počtem a uspo-
řádáním štítků a zejména
mladí jedinci krokodýla

konžského mají výrazně
světlejší barvu. Ale my
chceme ukázat, že jsou mezi
nimi i výrazné genetické
rozdíly,“ popsal vědec.
Právě pro genetické vzor-

ky se v polovině ledna vydal
přímo do Konga, odkud se
před nedávno vrátil. Výpra-
vu financoval ze své výhry
v soutěži Expedice Neuron.
Odlišení nového druhu

velkého obratlovce, jakým je
krokodýl, by snad mohlo
pomoci tamní ochraně pří-
rody i krokodýla samotné-
ho. Ten se totiž běžně na-
chází na jídelníčku tamních
obyvatel, pro něž jeho po-
pularita tkví především
v tom, že jde o dobrý kus
masa.
„Doufám, že krokodýl

konžský bude jednou sloužit
ochraně přírody jako jeden
z takzvaných vlajkových
druhů, tedy jako představi-
tel druhů, které žijí pouze
v Kongu. To by mohlo
ochraně konžských pralesů
pomoci,“ dodal Gvoždík.

VĚDEC A KROKODÝL. Krokodýl konžský měří zpravidla jen něco
málo přes metr. I to by mohl být důvod, že se na něj v posledních
sto letech zapomnělo. Foto: Archiv Václava Gvoždíka
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