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Opilí za volantem? Tentokrát
byli řidiči vzorní
Minus devět stupňů na teploměru, smogová mlha, že by se dala krájet. V tomto počasí
vyrážíme s ostravskými dopravními policisty na zátah na opilé řidiče.
Reportáž
MIRKA CHLEBOUNOVÁ

Ostrava – „Dobrý večer, pane
řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Alkohol
před nebo během jízdy, byl nějaký? Tak prosím, vytáhněte
si tady tuhle trubičku a
foukněte…,“ tuto výzvu uslyšeli v průběhu pátečního večera motoristé, kteří jeli po
ulicích 28. října a Českobratrské v centru Ostravy a zastavila je policejní hlídka. Konala se tu dopravně-bezpečnostní akce zaměřená na alkohol
za volantem.

Nervozita
Když takto policisté vyzvou
mě, vždycky, i když vím, že je
všechno v pořádku, cítím kolem žaludku divné mrazení. A
začnu zmatkovat. Podobně na
tom zřejmě byly i řidičky,
kontrolované v pátek v noci.
„Nepila jsem, ale jsem nervózní, foukám do toho poprvé
v životě, ještě mě nikdy policajti nekontrolovali,“ tvrdí
řidička stříbrné oktávie. O
chvíli později má první silniční kontrolou za sebou i ma-

jitelka červené felicie.

Vzorné ženy
„Ženy mají málokdy vypito,
ale hůře testování na alkohol
snášejí. Jsou rozčilené, stává
se, že místo aby do trubičky
foukaly, vzduch se snaží naopak vdechnout,“ říká jeden ze
šesti dopravních policistů,
který má v pátek v noci při
bezpečnostní akci službu.
To řidič černého BMW, který kolem jedenácté v noci na
výzvu zastavuje u Domu kultury města Ostravy, se s policisty přátelsky zdraví. „To
máme na sebe štěstí, tento týden mě kontrolujete už podruhé. A ještě jsme se potkali
v bance,“ směje se muž.
„Pánové, já vůbec nepiju.
Jsem abstinent, navíc jsem
dispečer, i kdybych měl šílenou chuť na pivo, nemůžu si
ho dát. To bych si nemohl vzít
na odpovědnost, kdyby se něco stalo,“ reaguje další řidič.
Stejně jako taxikáři, řidiči aut
s polskou a bulharskou poznávací značkou jel i on s čistou hlavou.

V Jeseníkách začal náročný závod
Winter Survival 2011
Jeseníky – Dnes je první soutěžní den náročného armádního závodu v zimním přírodním víceboji Winter
Survival 2011. Toto mezinárodní mistrovství Armády
České republiky včera v podvečer slavnostně zahájilo
zapálení ohně a nástup závodníků. Čekají je náročné
úkoly. Letos se přihlásilo šestnáct družstev z Armády
České republiky a čtyři zahraniční družstva z Belgie,
Německa a Polska.
Dnes mají vojáci na programu lyžařské disciplíny a
přesun terénem. Také je čeká první přenocování ve
volné přírodě. V úterý startuje dvoudenní vytrvalostně technický závod. Během dvou dnů musí vojáci jen
podle mapy a buzoly urazit na lyžích padesátikilometrovou vzdálenost členitým terénem a přitom plnit obtížné úkoly. Mají před sebou například zdolání skalních útvarů s použitím horolezeckých pomůcek, překonání různých přírodních a umělých překážek pomocí lanových technik, biatlonový závod na sněžnicích, střelbu z armádních zbraní, přepravu raněného
člena týmu, záchranu a poskytnutí první pomoci v lavině a také druhé přespání ve volné přírodě. Ve čtvrtek
Winter Survival pokračuje branným štafetovým závodem. Ti nejlepší mohou doufat, že při pátečním vyhlášení výsledků stanou na stupních pro vítěze.
(ot)

Lupič střílel po muži, vybil mu i zuby

NEPILI. Při páteční dopravně-bezpečnostní akci v Ostravě policisté nepřistihli opilé řidiče. Foto: Deník/Pavel Sonnek
v noci vezl z plesu na ples starostu Poruby Lumíra Palyzu s
manželkou. „To kdybyste dali
fouknout mně, to už by bylo
horší, ještě, že za tím volantem nesedím,“ směje se starosta.
Že bychom měli smůlu a v
mrazivé noci nenarazili na
nikoho, kdo by se zahříval alkoholem? A jediní opilci, které bychom potkali, byli dva
zpívající chlapi kličkující po
nedalekém chodníku.

Starostův řidič
Nepil ani řidič, který v pátek

Počet nehod kvůli alkoholu mírně klesá

ždy se někdo najde.
Tedy skoro vždy...
V

Podle statistických údajů dopravního inspektorátu Městského ředitelství
policie Ostrava došlo v roce 2009 na ostravských silnicích k 3001 dopravní
nehodě. Pod vlivem alkoholu bylo způsobeno 190 dopravních nehod. Vloni
to bylo o 340 dopravních nehod méně.
„Celkové číslo nehodovosti v Ostravě za rok 2010 je tedy 2661, z čehož bylo
183 způsobeno pod vlivem alkoholu,“ uvedla Vladimíra Pietraszová z preventivně informační skupiny Ostrava. Dodala, že při běžném výkonu služby
v roce 2009 zaznamenali dopravní policisté 385 řidičů pod vlivem alkoholu,
devatenáct řídilo auto pod vlivem návykové látky. „Za alkohol bylo zadrženo 105 řidičských průkazů a za požití návykových látek čtyři,“ upřesnila
mluvčí s tím, že vloni došlo k mírnému poklesu počtu řidičů řídících vozidlo
v podnapilém stavu. „Bylo zaznamenáno 294 opilých řidičů a dvanáct řidičů řídících vozidlo pod vlivem návykové látky. Zato se zvýšil počet zadržených řidičáků za alkohol na 142 a za návykové látky pět,“ konstatovala Pietraszová. A jak je to s trestnými činy v silničním provozu v souvislosti s alkoholem a návykovou látkou? Podle mluvčí jich bylo v roce 2009 spácháno
(mch)
šedesát sedm, vloni šestapadesát.

„Bývá to výjimečně, ale stane se, že nikoho nepřistihneme opilého. Většinou se ale
vždycky najde někdo, kdo má
upito. To jsou pak různé výmluvy: Já jsem fakt nechtěl
pít, ale musel jsem si dát pivo,
jenom jedno. Nebo: Nepil
jsem, vyplachoval jsem si pusu ústní vodou. To není možné, že jsem nadýchal, že by to
bylo těmi léky, co jsem užil?
Nedávno jsme zastavili hodně
veselého řidiče, ptal se, co
kdyby nám utekl. Vy, pane, vy

V kraji se vybralo přes
dvanáct milionů korun
Ostrava – Rozpečeťování kolednických pokladniček a sčítání výnosů Tříkrálové sbírky 2011 v Moravskoslezském
kraji v závěru minulého týdne skončilo. V Diecézní charitě ostravsko-opavské se vykoledovalo více než dvanáct
milionů korun. Byl tak překonán loňský rekord. „V
rámci Diecézní charity ostravsko-opavské se vykoledovalo dvanáct milionů čtyřicet
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se ani nepostavíte na nohy,
natož abyste někam běžel,“
vzpomíná další z policistů.
V pátek v noci ta výjimečná
situace skutečně nastala.
„Během šesti hodin nebyl
zjištěn žádný řidič či řidička s
pozitivní dechovou zkouškou,“ potvrdila mluvčí preventivně informační skupiny
Ostrava Vladimíra Pietraszová s tím, že kontrolovaní
řidiči dostali za odměnu nealkoholické pivo. „Brigádníci
Plzeňského Prazdroje rozdali
dvaasedmdesát
plechovek.
Informovali řidiče i o službě,
která jim pomáhá orientačně
zjistit hladinu zbytkového alkoholu v krvi,“ upřesnila Pietraszová.
A co další výsledky dopravní akce? „Dva řidiči neměli
platný řidičský průkaz, jeden
nebyl připoután bezpečnostními pásy, další řídil auto bez
řidičského oprávnění a pět
řidičů mělo špatný technický
stav vozidla,“ konstatovala
mluvčí.
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Přes dvě stě lidí chce
své tělo po smrti
darovat k výzkumu

tisíc osm set čtyřiadevadesát
korun, což je nejvyšší částka v
historii Tříkrálové sbírky v
naší diecézi. Náš region opět
prokázal, že tu žijí lidé srdeční, obětaví i štědří, kteří jsou
schopni myslet na druhé a
zříci se něčeho ve prospěch
potřebných. Loňská sbírka
tak byla překonána o 919 730
korun,“ uvedl ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské
Lukáš Curylo.
(mch)
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Ostrava – Ostravská univerzita má v současnosti podepsáno už dvě stě padesát
smluv. „Nejdříve jsme přijímali telefonáty z celé republiky, pak jsme se omezili jen
na Moravskoslezský kraj a
nakonec jsme celou akci museli dočasně pozastavit,“
uvedla proděkanka pro studium lékařské fakulty Ivona
Závacká s tím, že takový
ohlas na výzvu k dárcovství
nečekali.
Upřesnila,
že
smluvními partnery univerzity se stali většinou lidé
okolo padesátky a starší, zájem projevili i mnohem
mladší.
V darovací smlouvě se každý z potenciálních dárců zavazuje o svém rozhodnutí informovat rodinu, ošetřujícího lékaře, zdravotnické zařízení, či ústav sociální péče,
který je například zaopatřuje, někoho, kdo pak neprodleně uvědomí Ústav anatomie Ostravské univerzity, že

dotyčný dárce těla zemřel.
Ústav garantuje, že se postará o to, aby s tělem bylo vždy
naloženo podle zásad lékařské etiky. Po dvou letech pak
zabezpečí na vlastní náklady
bezobřadní kremaci, rozptyl
dárce či urnu s popelem uloží
nebo předá pozůstalým. Rozhodnutí poskytnout tělo vědě
se dá kdykoliv odvolat.
Důvody, které vedly dárce k
tomuto rozhodnutí, byly různé.
„Někteří se zmiňovali, že
chtějí být užiteční i po smrti,
vnímají to jako jakousi
splátku společnosti. Druzí
volí tuto možnost z obavy, že
by se neměl kdo postarat o jejich pohřeb. Jeden ze starších
mužů se vědě upsal proto, že
má určité sexuální potíže a
nemůže se ani s pomocí lékařů dopátrat jejich příčiny.
Podotkl s nadsázkou, že doufá, že až ho mladí medici otevřou a rozeberou, příčinu
strádání odhalí,“ řekla mediální zástupkyně univerzity
Eva Kijonková.

Karviná – Několik výstřelů z pistole a rána pěstí do obličeje padly při loupežném přepadení. Především vinou přepadeného nabralo pátrání po lupiči zpoždění.
Mladý muž totiž celý incident ohlásil až po půlhodině.
Po napadení se šel nejdříve ke svému kamarádovi
umýt a ošetřit. Strážníkům se z něj potom podařilo dostat alespoň základní informace. K události došlo mezi
přibližně stejně starými muži. Jeden po druhém vymáhal vydání peněz. Argumenty umocnil ránou pěstí
do obličeje, přičemž napadením poškodil chrup. Hrozil
mu i použitím střelné zbraně. Z té také asi třikrát vystřelil. Jak se ukázalo při vyšetřování, jednalo se o
plynovou pistoli. „Mladík z místa přepadení utekl, ale
pachatel jej pronásledoval. Chytil ho za bundu a znovu
udeřil. Mladík ze strachu o svůj život pachateli vydal
140 korun. Má pohmožděniny v obličeji, zlomené čtyři
zuby a oděrky,“ řekla policejní mluvčí Viačková. (bb)

Z restaurace utekl bez placení
Nový Jičín – V jedné z novojičínských restaurací se
museli vypořádat s neplatícím návštěvníkem. Dvaadvacetiletý muž utekl z restauračního zařízení na ulici
Nerudova bez zaplacení. Majitel se za mužem se vydal.
Výtečníka se mu podařilo dostihnout na ulici Dvořákova. „Přivolané hlídce strážníků oznamovatel označil
muže ve věku dvacet dva let, který si v restauraci objednal cigarety a poté z provozovny utekl bez placení,“
informovala tisková mluvčí Městské policie Nový Jičín Ilona Majorošová. Hlídka vyřešila přestupek na
(jah)
místě v blokovém řízení.

Násilím držel ženu a dítě
ZUZANA URBÁNKOVÁ

Loděnice – Zachránil ji taxikář, který dodržel jejich vzájemnou předchozí dohodu, že
bez ní neodjede.
Ale jak to všechno začalo?
Byl pátek po desáté hodině
večerní a pětadvacetiletý taxikář vezl devětadvacetiletou
ženu do obce Loděnice. Po
cestě se mu svěřila, že tam jede ke svému bývalému druhovi pro jejich společného
tříapůlletého syna. Rovněž ho
požádala, že kdyby došlo k nějakému problému a ona s ním
neodjela zpět, ať přivolá policii. Když v Loděnici dojeli k
jednomu z rodinných domů,
žena vešla dovnitř, ale ven už
nikoli. Místo ní se objevil
muž, který za taxík zaplatil a
taxikáři řekl, že má odjet.
Jenže ten dodržel dohodu a
zavolal na linku 158.
Zhruba v tutéž dobu přišel
do policejní budovy na Vaškově náměstí v Opavě šestadvacetiletý Opavan, který policistům nahlásil, že mu právě
volala jeho přítelkyně, která
ve večerních hodinách jela do
Loděnice pro své dítě a má
tam problémy. Její bývalý
přítel ji i jejich syna prý odmítá pustit z domu.
To už ale byli na místě velkoheraltičtí policisté. Zjistili,
že v domě je tma a na zvonění
a klepání nikdo neotvírá.
Rovněž mobilní telefon ohrožené ženy nikdo nebral.
Mezitím policisté zjistili
důležité údaje o pachateli,
který byl v minulosti několikrát policisty vyšetřován a z
výpisu z rejstříku trestů bylo
zjištěno, že má záznamy za

krádeže, úmyslné ublížení na
zdraví a násilí proti skupině
obyvatel a proti jednotlivci.
Policisté se rovněž obávali,
že by mohl mít u sebe zbraň.
„Zjistili číslo jeho mobilního
telefonu, který však přivolané opavské policistce z vyjednávacího týmu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje nebral.
Na místo proto byli přizváni i opavští profesionální
hasiči, kdyby bylo nutno
vniknout do domu násilím, a
také opavský policejní psovod
se služebním psem,“ doplnil
Černohorský.
Po půlnoci začal recidivista
policistům vyhrožovat, že je
postřílí kulometem, který má
u sebe. „Nikoho nepustím
dovnitř, a pokud neopustíte
můj pozemek, všechny vás
postřílím a zabiju,“ vyhrožoval. Na místo proto přijelo
šest policistů speciální zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, kteří byli
připraveni ihned zakročit. To
však naštěstí už nebylo potřeba, protože po jejich příjezdu,
o půl třetí nad ránem, muž
sám z domu vyšel ven. Žádnou
zbraň u sebe neměl, byl však
opilý, v dechu mu policisté
naměřili 2,17 promile alkoholu. Případ, který vypadal hrůzostrašně, skončil nakonec
naštěstí dobře. Matka i její
syn byli v domě nalezeni v pořádku, bez zranění. Muž
skončil v policejní cele. „V
sobotu večer byl po sdělení
obvinění propuštěn. Případ
se dále prošetřuje,“ sdělil naší redakci policejní mluvčí
Černohorský.

