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Zabil dítě na čtyřkolce. Je
to má vina, litoval u soudu
Zlínský soud uložil Jiřímu Rakovi podmínku
za nehodu, při níž zemřelo dítě. Muž loni
na oslavě ve Valašských Kloboukách v opilosti řídil
čtyřkolku, která se převrátila na dívku.
ZLÍN (ČTK) Měla to být oslava v kruhu rodiny a přátel, den se ale změnil ve fatální tragédii.
Osmapadesátiletý Jiří Rak loni
na konci září na oslavě vozil děti
na čtyřkolce. Stroj se ale při jedné
jízdě převrátil a přimáčkl osmiletou holčičku. Dítě vážným zraněním hlavy později v nemocnici
podlehlo. Za nehodu mu včera
Okresní soud ve Zlíně uložil dvouletý podmíněný trest se zkušební
dobou na tři roky.
Rozsudek není pravomocný,
Rak si ponechal lhůtu pro podání
odvolání. Soud uznal muže vin-

ným z ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozilo mu až pětileté vězení.
Muž totiž řídil čtyřkolku s korbou v opilosti.
„Na první pohled mě jiný než nepodmíněný trest nenapadl. Následek lehkomyslnosti obžalovaného
je fatální. Ale soud musel vzít v úvahu polehčující okolnosti,“ odůvodnil verdikt soudce Ivo Krinke.
Rak totiž vyplatil poškozeným
odškodné, činu litoval, nebyl trestán a v posledních 20 letech neměl
ani záznam v kartě řidiče. Kromě
podmíněného trestu mu Krinke

uložil i zákaz řízení motorových vozidel na 4,5 roku.
Tragédie se stala na farmě při
oslavě v části města Valašské Klobouky Mirošov 26. září loňského
roku. Podle obžaloby vozil podnapilý muž na čtyřkolce rozdováděné děti, až šest lidí najednou. Při
jízdě několikrát vyjel na hráz
a zase sjel zpět do nenapuštěného
rybníka. Při jednom z výjezdů do
prudkého kopce se čtyřkolka převrátila kolem osy zadní nápravy.

Zaplatil pozůstalým odškodné
Některé děti se zachránily tím, že
včas vyskočily. To ale nestihla dívka, kterou stroj přimáčknul. Vyšetřovatel zjistil, že muž měl v době
jízdy v krvi 1,55 promile alkoholu.
Obžalovaný vinu nepopíral.
„Jak je předneseno v obžalobě, tak
se situace stala. Není k tomu co do-

dat. Je to hrozné, je to moje vina,“
uvedl Rak.
Podle svých slov jezdil se čtyřkolkou odpoledne, když předtím vypil jen jedno malé pivo. Děti ho
údajně umluvily, aby je svezl i večer, kdy měl v sobě již tři či čtyři
velká piva.
Obžalovaný vyplatil pozůstalým
odškodné 200 tisíc korun, za dalších 300 tisíc jim uhradí i rekonstrukci domu. Navíc 60 tisíc korun
věnoval na obecně prospěšné účely školským zařízením.
Podle znalce z oboru dopravy
byla skoro nová čtyřkolka ve velmi
dobrém stavu. Přes tři metry vysoký břeh rybníka se sklonem
41 stupňů však mohla, navíc plně
obsazená, překonat jen stěží. Podle údajů výrobce na stroji čtyřkolka bezpečně vyjede pouze na svah
se sklonem 15 stupňů.

TON propouštěl, přesto skončil ve ztrátě
Výrobce nábytku z ohýbaného dřeva TON skončil vloni ve ztrátě 12,7 milionu korun. Podnik je přesto spokojený
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM (ČTK)
Podnik TON z Bystřice pod Hostýnem skončil vloni ve ztrátě 12,7 milionu korun. V roce 2008 činil čistý
zisk podniku 16,8 milionu korun.
Generální ředitel podniku Petr
Koutský řekl, že rok 2009 byl poznamenán dopady celosvětové hospodářské krize. TON patří k největším
evropských výrobcům nábytku
z ohýbaného dřeva.

„Protože jsme si byli vědomi reálné hrozby propadu tržeb kvůli snížené globální poptávce, oznámili
jsme už v závěru roku 2008 redukci
výrobních kapacit o zhruba 25 procent a s tím související snížení počtu zaměstnanců,“ poznamenal
Koutský. V současné době podnik
zaměstnává přibližně 840 lidí. Řadí
se tak k největším zaměstnavatelům
ve Zlínském kraji.

V červených číslech firma skončila po více než deseti letech. I přesto
je Koutský s výsledky celkem spokojený. „Po celou dobu jsme udrželi relativně vyrovnané hospodaření
a platili jsme včas veškeré finanční
závazky,“ uvedl.
Zavedenými změnami systému
výroby se firmě podařilo snížit zásoby rozpracované výroby a uvolnit
částku 70 milionů korun. „Menší

část těchto peněz jsme použili na financování provozu. Převážnou část
pak na splacení bankovního úvěru.
Ani letošní rok nebude o nic jednodušší,“ doplnil generální ředitel.
Podnik ve spolupráci s architekty
a designéry vloni navrhl 57 nových
modelů židlí, z toho 35 se ještě tentýž rok začalo vyrábět. S několika výrobky uspěl na zahraničních veletrzích a výstavách.

Netradiční návštěva

Muzea a galerie se otevřou v noci
Zažít tajemnou noční atmosféru v muzeu nebo galerii budou moci
lidé ve Zlíně, kde se zítra od 19 do 22 hodin otevřou prostory Muzea jihovýchodní Moravy, Baťova mrakodrapu, hvězdárny, Krajské galerie
výtvarného umění či Městského divadla Zlín. Akce je součástí takzvané Galerijní a muzejní noci, která se koná v celém Česku.
(ČTK)
Výstava o historických šatech ve zlínském muzeu
Foto: Dalibor Glück, MF DNES

Vaším objektivem Povodně v regionu očima čtenářů, kteří fotografie ukládají na rajce.idnes.cz

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!
Vodě nic nestálo v cestě Rozvodněnou řeku Bečvu, jak
běsnila v Rožnově pod Radhoštěm v pondělí dopoledne,
zachytil na svůj fotoaparát Rostislav Nevlud. Vytvářela
obrovské peřeje, v jednu chvíli dokonce téměř splynula se
sportovním areálem.
Foto: R. Nevlud, Kostra, kostra.rajce.net
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Koupím
Staré obrazy, sochy, porcelán, šperky. Sběratel. Tel.: 548 531 263, 603 480 134.
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