
Vražda, požár a pak sebevražedná nehoda?
Policie v Kroměříži rozplétá tragický případ
JANA PŘIKRYLOVÁ

Kroměříž – Dvě tragické udá-
losti, které spolu pravděpo-
dobně souvisejí a jejichž zá-
hadný podtext zastínil i pre-
zidentské volby, řeší od ví-
kendu policisté na Kroměříž-
sku. Na prvopočátku byl po-
žár bytu v Pálečníčkově ulici
v Kroměříži, který byl v so-
botu před desátou dopoledne
nahlášen hasičům. Jak ale br-
zo vyšlo najevo, oheň asi ně-
kdo založil úmyslně, aby skryl
stopy zločinu.

Podle mluvčího krajských
hasičů Libora Netopila vy-
pukly plameny v prvním pat-
ře pětipatrové budovy. „Na
místě bylo nalezeno tělo jedné
osoby bez známek života.
Hasiči provedli likvidaci po-
žáru za použití vysokotlakého
proudu. Následně bylo prove-
deno odvětrání vnitřních pro-
stor a kontrola sousedních by-
tových jednotek bez zjiště-
ných známek rozšíření požá-
ru,“ shrnul Netopil.

Podle krajské policejní
mluvčí Jany Macalíkové

ovšem kriminalisté už případ
vyšetřují jako vraždu.

„Mohu potvrdit, že na místě
požáru bylo nalezeno tělo že-
ny, ročník narození 1989, kte-
rá zemřela násilnou smrtí.
Dále vyšetřujeme nehodu
osobního auta, která se stala
krátce po desáté hodině u Po-
povic nedaleko obce Rataje,“
informovala Macalíková.

Osobní auto, které řídil de-
větadvacetiletý muž, tam na-
razilo čelně do stromu. „Tuto
událost v současné době šetří-
me jako sebevraždu. Nasvěd-

čují tomu totiž všechny stopy
a okolnosti,“ doplnila mluvčí
s tím, že oba případy spolu
podle všeho souvisejí.

„Zatím ještě nevíme jak,
protože si netroufáme říct, zda
byl devětadvacetiletý muž,
který se zabil v autě, pachate-
lem činu nebo zda s ním byl
vůbec nějak spojen. Souvis-
lost případů ale spatřujeme v
tom, že se oba dotyční znali, a
také v časové posloupnosti.
Jaký by byl motiv vraždy a se-
bevraždy, to zatím nevíme,“
dodal policejní mluvčí.

V pražském Klementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1993 (13,3 °C) a nejnižší
v roce 1799 (-24,6 °C).

Dobrý den,

Kroměřížsko

Volby byly férové, bez skan-
dálů, s vysokou účastí. To po-
slední zapříčinilo několik fak-
torů: prezidentské volby jsou
novinka, je také dobré období
jít k urnám. Zásadním fakto-
rem se však stalo, že jasně ví-
me, koho volíme. To se o vol-
bách do sněmovny či zastupi-
telstev říci nedá. A dát svůj
hlas politickým mrtvolám kr-
čícím se pod záštitou svých
stran už nechceme. A zcela
oprávněně. U volby preziden-
ta jsme vybírali jednotlivce,
člověka. Více či méně přesně
tak dokážeme odhadnout jeho
povahu a vlastnosti. To u po-
litiků ohánějících se místo
vlastním názorem jakýmsi
volebním programem už dlou-
ho není možné. Jejich politic-
ké mimikry jsou lépe propra-
cované než nabídka, kterou
chtějí přispět k dobru naší ze-
mě. Karel Schwarzenberg i
Miloš Zeman osobnosti jsou. O
tom není pochyb. Nyní nám,
občanům České republiky,
zbývá jediné: zvážit, který z
obou pánů je nám bližší. A dát
mu za dva týdny svůj hlas.
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