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Brno čeká
na smrk
BRNO (jn) – Uprostřed vánočních trhů na náměstí Svobody v Brně bude letos zářit 18 metrů vysoký
smrk ztepilý. Strom, který
vyrostl v Masarykově lese
v Křtinách, přicestuje do
Brna z Bílovic nad Svitavou ve středu 15. listopadu.
Brněnské Vánoce pak začnou jeho slavnostním rozsvícením 24. listopadu v 17
hodin.

SUPERSKLENÍK
SUPER
SKLENÍK

je připraven plodit!

Odcházela
ř plot
přes
PROSTĚJOV (rys) – Zřejmě
v chvatu prchala v noci z
návštěvy opilá mladá žena
(22) z Prostějova. Ze zahrady u domu totiž lezla přes plot, a navíc neměla boty. Strážníkům, které
přivolali sousedé, řekla, že
přes plot odchází z návštěvy kvůli tomu, že branka
je zamčená. Strážníci ale
nezjistili, že by dotyčná v
domě tropila cokoliv nezákonného. Nakonec ji kvůli
jejímu stavu raději doprovodili domů.
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rozloha 4,64 ského náměstí v
plocha Václav ktaru). Ročně v
Praze (4,1 he rmáři vypěsněm chtějí fa
tun rajtovat na 1400
čat.

Pracovnice skleníku ve
Velkých Němčicích při
výsadbě rajčat.

Video
www.blesk.cz

Kradli
naftu z pumpy
Zemědělci upravují ve skleníku ve
Velkých Němčicích závěsný systém
na čerstvě vysazená rajčata.

Foto Policie ČR

40 000 rajčat už je v zemi!
Text: Jiří Nováček
Foto: NWT, J. Nováček

Farmáři totiž začali ve Velkých Němčicích s první výsadbou rajčat v největším tuzemském skleníku. Na ploše tří hektarů vysadili přes
40 tisíc rostlin odrůdy cherry.
Ruku k dílu přiložilo padesát
lidí, hlavně žen.

Příbuzná (37) lstí vylákala seniora na ﬁktivní prohlídku pozemků. Seniora pak napadl ženin přítel (27).
Muži se ale jako zázrakem podařilo zachytit na
srázu. Než mohl útočník

dokonat dílo zkázy, objevili se lidé na procházce a
vytočili linku 158. Policisté pak vyčerpaného seniora vytáhli zpátky na skálu.
Kriminalisté se údajným pachatelům během

Známého topili v potoce!
Kvůli pětistovce
Foto Blesk - Pavel Ryšlink

OLOMOUC (rys) – Surové bití a topení v potoce. Tak se ze svého známého snažil vymoci dlužnou pětistovku Martin S.
(20) ze Vsetínska. Kamarád Michal M. (27) ho
při tom povzbuzoval a
vše natáčel na video.
„Dej mu, teď znova!
Dej mu! Ty mu dáváš!
Nech ho vylézt a pak ho
tam shodíme znovu!“ hecoval kamaráda Michal
M. Martin S. muže střídavě brutálně bil, kopal a
topil v potoce. Napadený
přežil jen zázrakem.
U olomouckého soudu

Martin S. (vlevo)
a Michal M. u soudu.

měl včera vypovídat důležitý svědek. Policisté, kteří ho měli k soudu přivést,
však přišli s informací, že

Obří halu bude vytápět místo
slunce bioplynka. Opylování
kvetoucích rajčat zařídí čmeláci. Na rozdíl od včel se totiž
dokážou uvnitř skleněné haly
bezpečně pohybovat.

vypadat na
přelomu
roku.

závisl
prodejen červrátit na pulty oce a česov
stvé české
kou zeleninu.

Seniora (70) shodili ze skály

BRNO (jn, mat) – Chtěli jeho majetek! Proto se
údajně příbuzní rozhodli seniora (70) z Brna drsným způsobem zbavit.
Muže v brněnském lomu
Hády shodili z výšky několika desítek metrů.

ších 6,5 hektaru. Vyjma Velkých Němčic i v Mutěnicích
a Smržicích. „Budeme sortiment dále rozšiřovat o polní Farmáři převážejí
zeleninu z Velkých Bílovic. rostliny rajčat ze skladu
Na řadu přijde i ovoce, hlav- do obřího skleníku.
ně meruňky, jahody a borůvky,“ slibuje Monika Zábojní- Tak bude
skleník
ková z družstva.

muž je tak opilý, že není
schopen vypovídat. Soud
byl proto odročen na leden.

72 hodin dostali na stopu
a zadrželi je. Policie zatím
neprozradila, v jakém příbuzenském vztahu dotyčná k napadenému muži je.
Oběma podezřelým nyní
hrozí za vražedný útok až
výjimečný trest.

Auto s řidičem (†63)
zmizelo v Labi
TRAGÉDIE
V DĚČÍNĚ

Foto HZS

RUDA NAD MORAVOU
(rys) – Přímo z podzemní
nádrže kradli naftu dva cizinci (34 a 35) na benzinové pumpě v Rudě na Šumpersku. Zloději přestřihli zámek na víku podzemní nádrže a pomocí vlastního čerpadla čerpali naftu
do připravených plastových nádrží. Podařilo se
jim ukrást přes 1500 litrů
nafty za 42 tisíc korun. „V
době, kdy chtěli odjet, byli
zadrženi policisty,“ sdělila
policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Brutální boj
o dědictví

systému. Umožňuje i lepší
hospodaření s vodou. K rostlinám průběžně po kapkách
proudí voda obohacená o živiny. Přebytečná pak stéká
do nádrže, znovu se upraví a
vrací se k rostlinám. Většinu
Farmáři z družstva Čers- spotřeby navíc kryje dešťovka,“ vysvětlil šéf družtvě utrženo pěstují rajstva Jiří Stodůlka.
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VELKÉ NĚMČICE – Hospodyňky i labužníci, zbystřete! Už na přelomu roku si
bude možné v Česku pochutnat na čerstvých rajčátkách, vypěstovaných v novém mamutím skleníku na Moravě!

Utekl od
nehody
HODSLAVICE (kru) – Srazil
chodce a vzal do zaječích?
Policisté vyslýchali mladíka
(23), který údajně utekl v
sobotu od nehody v Hodslavicích u Nového Jičína,
při níž zemřel muž (†29).
Je možné i to, že mladík
vozidlo, které narazilo ve
vysoké rychlosti do stromu, řídil. „Přihlásil se policii
sám. Zatím nebyl z ničeho
obviněn a zjišťuje se jeho
role při tragické nehodě,“
řekl policista Petr Směták.
Záchranáře zalarmoval náhodný kolemjdoucí. Ani po
několika desítkách minut
se ale nepodařilo obnovit
krevní oběh muže.

Hasiči auto
vytáhli jeřábem.

Video

www.blesk.cz

DĚČÍN
ČÍN (lac) – K tra
tragické nehodě došlo
včera na okraji Děčína. Řidič (†63) osobního vozu tam vjel
do protisměru. Mezerou ve svodidlech sjelo auto do Labe a zmizelo pod hladinou.
Místo, kde se auto
potopilo, museli lokalizovat potápěči. Posléze hasiči pomocí jeřábu vůz vytáhli na
loď. „Uvnitř byl mrtvý člověk,“ řekl Lukáš
Marvan, mluvčí Hasičského záchranného
sboru Ústí nad Labem.
„Zjišťujeme okolnosti.
Zatím pracujeme s verzí, že nikdo další ve vozidle nebyl,“ řekla policejní mluvčí Trypesová. Příčinu smrti šoféra
určí soudní pitva.

