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BRNO
Brněnská MHD
bude opět zdražovat

BRNO – Dopravní podnik 
města Brna včera oznámil záměr 
zdražit od června jízdné v hro-
madné dopravě. „Vzhledem 
k dlouhodobému růstu nákladů se 
nám zvýšení jízdného jeví jako 
jediná cesta,“ uvedla mluvčí 
DPMB a.s. Marie Pohůnková. 
Důvodem jsou prý rostoucí ceny 
elektřiny a ropy a především 
v poslední době čím dál častější 
případy vandalismu.

Nejvíce se plánované zdražení 
dotkne majitelů předplatních 
jízdenek. Dále se prý výhledově 
počítá také s možností zrušení 
zlevněných kupónů pro 
důchodce. -ah-

Počasí
BRNO – V Brně bude dnes 

proměnlivá oblačnost, ráno
mlhy, v odpoledních hodinách 
mrholení. Teploty se přes den 
budou pohybovat okolo pěti 
stupňů Celsia. Vát bude mírný 
jihozápadní vítr o síle dvou až 
pěti metrů za sekundu, v nára-
zech kolem deseti metrů za 
sekundu.

Jižní Morava oceněna 
v oblasti turistiky

BRNO – Podle časopisu 
Travel Trade Gazette CZ se 
turistice v Jihomoravském kraji 
daří výborně. Proto se umístil na 
prvním místě v letošním ročníku 
TTG Travel Awards v kategorii 
Turistický region či oblast, které 
za posledních 5 let nejvíce 
rozšířily svou nabídku. V soutěži 
předstihl i Prahu, jež skončila na 
druhém místě, a třetí Český ráj.

Ceny TTG Travel Awards, 
které jsou určeny pro nejlepší 
firmy a instituce v oblasti ces-
tovního ruchu, se v pátek 16. 
února rozdávaly v pražském 
planetáriu už potřetí, opět 
v rámci veletrhu cestovního 
ruchu Holiday World. -pp-

Mladá dívka zavražděna
ve vlastní koupelně

Kriminalisté marně pátrají po brutálním vrahovi

Z REGIONU
Jižní Morava je jedním 
z nejprašnějších míst

BRNO – Koncentrace 
nebezpečných látek v ovzduší se 
v některých částech jiho-
moravského regionu vyrovná 
znečištění na Mostecku či 
Ostravsku. To alespoň vyplynulo 
ze studie zaměřené na analýzu 
životního prostředí, kterou minu-
lý týden představil Zdravotní 
ústav se sídlem v Brně.

Znečištění je jednak důsled-
kem průmyslové výroby, ale také 
vysoké dopravní vytíženosti a 
topení nevhodnými palivy. 
Zdravotní ústav Brno vypracoval 
v roce 2006 studii ve spolupráci 
s Krajskou hygienickou stanicí a 
dalšími odborníky v oblasti 
ochrany životního prostředí. 
„Cílem studie byla identifikace 
faktorů ovlivňujících zdravotní 
stav jihomoravských obyvatel,“ 
řekl ředitel zdravotního ústavu 
Bohumil Pokorný a dodal, že na 
základě analýz bude možné určit, 
kam má kraj směřovat další 
investice do zdraví. Studie je 
zaměřena na celé spektrum 
činitelů majících vliv na lidské 
zdraví počínaje stavem životního 
prostředí, přes výživu a pracovní 
podmínky až po životní styl.

Ve většině ukazatelů dopadl 
podle odborníků Jihomoravský 
kraj uspokojivě, obzvláště ve 
srovnání s ostatními kraji. 
Výjimkou je však stav ovzduší, 
které se vyznačuje zvýšeným 
výskytem karcinogenních látek a 
především prachových částic.

„Vzhledem k tomu, že se na 
prachové částice nabalují těžké 
kovy a další toxické látky, zadal 
Jihomoravský kraj další studii, 
jejímž cílem bylo provedení 
analýz prachových částic přede-
vším na obsah těchto látek,“ 
uvedl náměstek jihomoravského 
hejtmana Václav Horák s tím, že 
i na této studii se bude podílet 
Zdravotní ústav Brno spolu 
s Českým hydrometeorologic-
kým ústavem, Centrem doprav-
ního výzkumu Brno a několika 
odborníky z Masarykovy univer-
zity. „Výsledky této studie před-
stavíme starostům, zástupcům 
samospráv a stavebním úřadům 
na semináři 12. a 13. dubna 
v Bzenci,“ dodal Horák.

Dobře nedopadl Jihomoravský 
kraj ani v měření hladiny hluku, 
která dosahuje kritických hodnot 
hlavně v okolí velkých doprav-
ních tepen. Na druhou stranu se 
kraj může pochlubit vysokou 
kvalitou pitné vody. -rs-
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- výroba a prodej rakví
- atypické rakve na zakázku
- restaurace starého nábytku

Pokud přijdete s tímto inzerátem, 
dostanete na rakev slevu 5%PŘEMYSL OPRCHAL

ŠLAPANICE -  Neznámý 
pachatel  včera  ve  večerních 
hodinách  brutálně  zavraždil 
sedmnáctiletou  dívku  ve 
Šlapanicích  na  Brněnsku. 
K tragédii došlo přímo v bytě 
rodičů  oběti.  Tělo  nalezla 
kamarádka  zavražděné  se 
svým  přítelem,  kteří  také  na 
místo přivolali policii.

„Dívka zemřela na vykrvá-
cení,  které  pravděpodobně 
způsobila  hluboká  rána  na 

jejím  krku,“  uvedl  mluvčí 
Policie  Brno-venkov  Milan 
Truhlíček a vyvrátil  domněn-
ky, že by mrtvá byla pohlavně 
zneužita.  Podle  zdroje  z  řad 
vyšetřovatelů,  který si  nepřál 
být jmenován, počítá součas-
ná  vyšetřovací  verze  policie 
také s možností, že byla dívka 
rituálně  obětována  nějakou 
vampýristickou  sektou.  Tuto 
verzi  podporuje  fakt,  že 
zavražděná  dívka  měla  do 
hrudi zatlučený dřevěný kolík 
a  podle  předběžných  zpráv 

policejního  patologa  ztratila 
mnohem více  krve,  než bylo 
nalezeno na místě činu.

V  současnosti  probíhá  vý-
slech  obou svědků  a  hledání 
motivu  vraždy.  „Z bytu  zav-
ražděné nebylo nic odcizeno, 
takže  loupež  jsme  již  vylou-
čili,“  prohlásil  Truhlíček. 
Záhadou také zůstává způsob, 
jímž  se  pachatel  do  bytu 
dostal, protože nebyly naleze-
ny  žádné  stopy  násilného 
vniknutí.  Kriminalisté  pova-
žují  za  pravděpodobnou 

variantu, že dívka vraha znala 
a  do  bytu  jej  pustila 
dobrovolně.

Rodiče  zavražděné  odmítli 
událost komentovat, ale podle 
sousedky Boženy Vomáčkové 
mohou být za vším pochybné 
známosti zavražděné.

„Potloukala  se  tady  pořád 
s takovou  divnou  partou. 
Slyšela jsem od jedné známé, 
že je někde viděla, jak berou 
drogy,“  svěřila  se  nám 
dvaašedesátiletá  paní 
Vomáčková.

ZUZANA MAREŠOVÁ

PETR OTČENÁŠEK

BRNO -  Demonstrace  a 
následně i protestní pochod proti 
plánované  americké  radarové 
základně  proběhly  v podvečer-
ních  hodinách  ve  čtvrtek  22. 
března v centru Brna. Organizace 
protestního  shromáždění  na 
náměstí  Svobody  se  ujali  pořa-
datelé  pravidelného ProtestFestu 
ve  spolupráci  s  iniciativou 
„NE základnám“  a  pokusili  se 
zde  představit  své  důvody 
k odmítnutí  vojenské  základny 
v České republice.

Pro běžného kolemjdoucího to 
mohlo  vypadat  jako  představení 
pouličního divadla – asi dvacítka 
mladých  lidí  s  obličeji  nalíče-
nými na bílo, klaunskými nosy a 

stříkacími  pistolemi,  všichni 
oděni  do  šatů  barvy  khaki 
nebo  v  maskáčích  a  vesele 
tančící v rytmu reggae a ska. 
Že však nejde jen o obyčejný 
happening, dávaly tušit trans-
parenty s texty typu „Válka – 
zisky  bohatých,  utrpení  chu-
dých“  a  několik  slečen,  jež 
divákům  vytrvale  rozdávaly 
letáčky  s  textem  vysvětlují-
cím argumenty proti výstavbě 
amerického  radaru  v  České 
republice.

Pořadatelé  pojali  akci  čás-
tečně právě jako happening a 
podle davu, jež se na náměstí 
brzy  vytvořil,  se  jim  záměr 
přitáhnout  co  nejvíce  diváků 
vydařil.  Teprve když se před 
malým  pódiem  shromáždilo 
větší  množství  lidí,  vystoupil 

na  něj  Dušan  Rosenbaum, 
jedna  z  vůdčích  osobností 
ProtestFestu. „Stavba americ-
kého  radaru  nepovede  podle 
našeho  názoru  ke  zlepšení 
globální bezpečnostní situace, 
ale  naopak  zapříčiní 
prohloubení  globálních  kon-
fliktů  a  povede  k  dalšímu 
zintenzivnění  celosvětového 
zbrojení,“  prohlásil  mezi 
jinými  důvody,  proč  odmítá 
stavbu  radarového  systému. 
Jeho řeč se setkala především 
s  potleskem,  ale  i  s  nega-
tivními  reakcemi.  „Kdo  tě 
platí?  KGB?  Tady  nejsi  na 
Rudém  náměstí!“  ozval  se 
například  z  obecenstva upro-
střed  projevu  starší  muž 
v obleku,  ale  když  jej  řečník 
ignoroval,  mávnul  rukou  a 

odešel.  „Na této  demonstraci 
je  přítomen  také  jeden 
z nejstarších  brněnských  psů, 
který  se  shodou  okolností 
jmenuje stejně jako plánovaná 
základna – Egis,“ zakončoval 
svou  řeč  Rosenbaum,  „a  rád 
bych  vzkázal  panu  Bushovi, 
že jeden Egis nám tu stačí!“

Po  Dušanu  Rosenbaumovi 
se dostal ke slovu také Milan 
Valach  z  iniciativy  „NE 
základnám“,  který  jen  krátce 
poděkoval  přítomným  za  to, 
že  přišli  podpořit  protestní 
shromáždění.  Nakonec  celou 
akci  odlehčilo  vystoupení 
jednoho z  klaunů,  Harveyho, 
který  přirovnal  americkou 
vojenskou  a  zahraniční  poli-
tiku k velkému cirkusu.

Po všech třech projevech se 

většina  shromáždění  vydala 
na  pochod  kolem  centra 
města.  Za  skandování  hesel 
jako „Kdo se bojí referenda – 
Topolánek,  Klaus  a  Benda!“ 
nebo  „Ne  radarům  –  ne 
základnám!“  procházeli  uli-
cemi  Masarykova,  Jánská  a 
Rooseveltova až na Moravské 
náměstí.  Zde  ještě  Dušan 
Rosenbaum  krátce  promluvil 
o  nutnosti  uspořádání  refe-
renda  o  americké  základně. 
„Pokud  nejsme  způsobilí 
rozhodovat o své bezpečnosti, 
pak  asi  nejsme  způsobilí  ani 
chodit  k  volebním  urnám,“ 
pronesl  ještě  než  se 
demonstranti  rozešli.  Někteří 
zamířili  domů,  jiní  na 
benefiční afterparty do klubu 
7. nebe.

ProtestFest: Jeden Egis nám tu stačí


