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Na co se dnes těším
Jakub Peschel, 24 let, student,
Brno
Těším se hlavně na dnešní
večer. Vyrazíme totiž s partou
kamarádů do herního klubu, kde
budeme hrát deskovky. Teď se
už podruhé chystáme do
stejného podniku, předtím jsme to
různě střídali. Nechodíme ale hrát
nijak pravidelně, vždycky záleží na tom,
jak se nám podaří se dohodnout. (pol)

Lupič spoutal i malé dítě. Dostal osm a půl roku vězení
MONIKA KRYLOVÁ

Brno, Jedovnice – Zaklepali
na dveře, a když jim žena
otevřela, srazili ji na zem
a spoutali. Stejně dopadl
i její malý syn. Příteli napa-
dené ženy poté hrozili pistolí
a ochromili ho paralyzérem.
Brněnský krajský soud včera
za ozbrojenou loupež z ledna
2012 v Jedovnicích na Bla-
nensku poslal obžalovaného
Martina Koudelku na osm a
půl roku do vězení.
Rozsudek zatím není pra-

vomocný, Koudelka se totiž
odvolal. „Jsem nevinný.
Loupež jsem nespáchal,“
tvrdil u soudu obžalovaný.
Ačkoliv podle svědků do do-
mu vtrhla dvojice lupičů,
stanul před soudem pouze
Koudelka.
Pro státního zástupce Iva-

na Hrazdiru představovala

klíčový důkaz shoda DNA
obžalovaného se vzorkem
z kobercové pásky, kterou
pachatelé lidi v domě spou-
tali. Policisté tam totiž našli
právě Koudelkovu krev. „Ne-
dovedu si představit, jak ji-
nak by se DNA obžalovaného
dostala na pásku,“ uvedl
Hrazdira u soudu.
Vina obžalova-

ného ale nebyla
věrohodně proká-
zaná podle je-
ho obhájce
Kárima Ti-
tze. „Jsem
ochotný
připustit,
že gene-
tická stopa
dokazuje
vinu, po-
kud by ji
našli na
součásti

domu – třeba na klice nebo
dveřích, ale ne na pásce. Je
řada způsobů, jak se tam je-
ho krev mohla dostat,“ kon-
statoval. Uvedl, že pásku, se
kterou jeho klient často pra-
coval, někdo ukradl.

Dodal, že pachatelé měli
podle svědků rukavice, takže
je nepravděpodobné, že by
se při manipulaci s páskou
zranili. Obžalovanému na-
vrhl zproštění viny.
Jasno o případu měla

předsedkyně senátu Dagmar
Bordovská. „Vycházeli jsme
především z výpovědí svěd-
ků, kteří popsali postavu a
věk pachatele. Obžalovaný
navíc nemá hodnověrné ali-
bi,“ vysvětlila.
Koudelka tvrdil, že byl

v době přepadení na jednání,
ale důkazy, které k tomu
předložil, Bordovská zhod-
notila jako nevěrohodné.
V jeho domě navíc policisté
našli i nástroj určený
k lámání zámků a páčidlo.
Pachatelé z domu odnesli

téměř devět set tisíc korun
a spoutané ženě způsobili
trvalou poruchu osobnosti.

1012
kilometrů už mají v nohou studenti dějin umění
z Masarykovy univerzity. Na čtyřměsíční pouť
po Francii a Švýcarsku vyšli před dvěma měsíci
a jejich cesta po středověkých poutních stez-
kách měří celkem 1500 kilometrů. Díky pro-
jektu se studenti podívají na středověké stav-
by a umění podobným pohledem jako dávní
poutníci. „K největším úspěchům doposud
patří setkání s nejstarší křesťanskou sochou
sv. Fidese z devátého století,“ uvedl tento tý-
den vedoucí výpravy Ivan Foletti. (fer)

Krátce z černé kroniky
S nožem přepadal podniky
Brno – Na ostrou zbraň místo
úspěchu sportovců vsadil čty-
řiatřicetiletý muž, který se
zbraní v ruce obral o peníze
prodavačku v sázkové kan-
celáři v brněnské Kuřimské
ulici. Policisté ho dopadli na
Palackého třídě. „K činu se
přiznal. Na svědomí má i další
dvě nedávná přepadení v trafice
na Palackého třídě a v sázkové kanceláři v Minské
ulici,“ uvedla včera policejní mluvčí Andrea Cejn-
ková. Muž uloupil více než čtyřicet tisíc korun, kte-
rými chtěl řešit svou těžkou životní situaci. Jako
trest mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi. (mok)

Číslo dne Pleť měla bílou, nevěděla ani,
kde je, vypráví zachránkyně
Obyvatelka Vranovic
Lucie Machová pře-
vzala ocenění za zá-
chranu života pen-
zistky. Ta nešťastně
upadla a domov se jí
stal pastí. Obec odmě-
ňuje obyvatele za ne-
všední počiny.

LUKÁŠ IVÁNEK
MICHAL HRABAL

Vranovice – Z běžného ná-
vratu s nákupem se stalo
drama, na jehož konci byl
zachráněný život důchod-
kyně. O šťastný konec se
zasloužila zejména třicetile-
tá Lucie Machová (na sním-
ku vlevo): žena žijící ve Vra-
novicích na pomezí Břeclav-
ska a Brněnska. Vedení obce
ji za to nedávno ocenilo při
tradičním vyzdvihování po-
činů vranovických obyvatel.
Když Machová vzpomíná,

vybaví se jí přibližně rok
stará událost. Bylo teplo,
kráčela vsí společně s ka-
marádkou žijící v sousedství.
„Před domem pobíhala
starší paní, plakala. Uvnitř
měla matku, která byla po
operaci. Nemohla se za ní
dostat dovnitř, protože ve
dveřích byl klíč. Maminka
omdlela a ležela na zemi asi
tři hodiny,“ vypráví Macho-
vá.
Příbuzné spolu nejprve

dokázaly mluvit, ležící žena
však po čase kvůli vzrůstají-
cím zdravotním komplika-
cím přestala odpovídat. Ma-
chová nakonec prolezla ma-
lým oknem do koupelny
a z té se dostala do kuchyně.
„Tam jsem našla ležící dů-
chodkyni, která sice nebyla
v bezvědomí, ale její stav byl
hodně špatný. Nemohla se
hýbat, zvednout ruku. Pleť
měla bílou. Nevěděla, kde je
ani co se stalo,“ líčí Macho-
vá. Zachránkyně s ní začala

hovořit a dala jí napít, což
pomohlo. To už se dovnitř
dostala také dcera. Důchod-
kyně nakonec ani nechtěla
volat sanitku, místo ní se
obrátila na lékaře pracující-
ho v obci. „Moc mi to nedo-
cházelo. Svěřila jsem se
s tím doma manželovi, který
to vzal jako neskutečnou
věc, s níž se pak chlubil,“
tvrdí žena s úsměvem.

Ocenění od představitelů
Vranovic si podle svých slov
nesmírně cení. Kromě spo-
lečenského uznání si díky
tomu mohla pořídit také
mobil a tablet. „Spontánním
činem ukázala morální cha-
rakter a nám ostatním pří-
klad hodný následování,“
chválí zachránkyni Zdeňka
Špryncová z vranovického
Centra volného času.
Skutek Machové vyzdvi-

huje i starosta Jan Helikar.
Podobně jako ona se v mi-

nulosti zachovali třeba vra-
novičtí mladíci Marek Su-
chánek a Filip Zedníček. Ti
neváhali pomoci kamarádo-
vi, který měl zdravotní pro-
blémy. I oni se pak dočkali
ocenění. „Nesmírně si váží-
me, že takoví lidé v obci žijí.
Z tohoto důvodu dáváme
motivační odměnu, aby o
nich ostatní věděli. Napří-
klad o činu Lucie Machové
jsme předtím vůbec netušili.
Dozvěděli jsem se něm až
na základě nominace. Jsme
rádi, že to můžeme zveřejnit
a takového člověka ocenit,“
reaguje starosta.
Tvrdí, že je to nezbytné.

„Ukazujeme, že mezi námi
žijí lidé, kterým není lhos-
tejné okolí a jsou schopní
okamžité pomoci,“ doplňuje
Helikar.
Přesto nechce oceňovat

někoho za záchranu života.
Ne, že by si to nezasloužil.
Naopak. Jde o jeho přání –
podle něj by totiž bylo nej-
lepší, kdyby k tak vyhroce-
ným událostem vůbec ne-
docházelo.
Vranovice jsou ve způsobu

odměňování obyvatel či za-
sloužilých rodáků výjimečné.
Pozornost skutkům se do-
stává také v dalších jiho-
moravských obcích a měs-
tech, nikoli však formou pe-
něz. Ves mezi vybrané lidi, o
nichž po nominaci obyvatel
rozhodují radní, rozděluje až
padesát tisíc korun. Jde o už
zmíněnou motivační dotaci.
Letos tomu tak bylo popáté.
Na stole se sešlo šest no-

minací. Kromě Lucie Ma-
chové se dostalo také na
Barboru Bielkovou – baletku
Národního divadla v Brně.
„Svým uměním prezentuje
rodnou obec nejen v naší
zemi, ale po celém světě,“
poznamenává Špryncová.
„Na oceněných jsme se při
zasedání rady jednohlasně
shodli,“ dodává starosta He-
likar.

Diskutujte na
www.brnenskydenik.cz

Ocenění se sešli na úřadě
• Popáté ocenily Vranovice
motivační dotací obyvatele
či rodáky, kteří mimořádným
způsobem buď prezentovali
obec, nebo vykonali
záslužný čin.
• Nominace posílali
obyvatelé, konečný výběr byl
na členech obecní rady. Ti
tentokrát ukázali na dvě
ženy: Lucii Machovou a
Barboru Bielkovou. První se

výrazně zasloužila o
záchranu života penzistky,
druhá je baletka Národního
divadla v Brně.
• Kromě diplomů získaly také
peněžitou odměnu, za níž si
mohly něco pořídit. Na
slavnostním večeru se sešly
i s dalšími dřív oceněnými
obyvateli a spolu s radními
i zástupci spolků strávili
večer na obecním úřadě.

Statutární město Brno – MČ Brno-Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno

hledá distributora na zajištění

Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách úřadu
www.bohunice.brno.cz nebo mohou být poskytnuty v kanceláři 

tajemníka úřadu (tel.: 547 423 814, e-mail: kamarad@bohunice.brno. cz).

roznosu informačního zpravodaje 
MČ Brno-Bohunice ,,Naše Bohunice“

Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno
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Městská část Brno-Líšeň 
nabízí k pronájmu prostory

Jedná se o nebytové prostory v nákupním středisku 

Kotlanova 7 o celkové výměře 717 m2

(včetně suterénu, bez vnitřního vybavení). 

Smlouva bude uzavřena na dobu maximálně 15 let,
účel pronájmu není omezen.

bývalé restaurace Jasmín 

v objektu Kotlanova 7 

Zájemci o pronájem mohou podávat své písemné nabídky 
obsahující podrobný popis zamýšleného způsobu využití 
prostor, dosavadní zkušenosti v oboru a nabízenou výši 
nájemného do 31. 5. 2017 majetkoprávnímu odboru 
ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno. 
Informace JUDr. Vacková, tel. 544 424 860, dv. č. 208.


