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KUŘIM (ČTK) V Kuřimi na Brněn-
sku postupně opraví dvě stě let sta-
rou faru. Rekonstrukce zchátralé
stavby přijde na 2,9 milionu ko-
run.

„Kvůli nedostatku peněz je opra-
va rozdělena do několika etap. Prv-
ní část brzy skončí, celkem ale re-
konstrukce potrvá asi pět let,“ sdě-
lila Soňa Šmahelová z kuřimské
radnice. Rekonstrukce souvisí s pří-
chodem nového kněze do kostela
svaté Maří Magdaleny. Stal se jím
Polák Adam Malczynski. Vzhle-
dem k tomu, že pochází zdaleka,

potřebuje na faře trvale bydlet.
Ekonomická rada farnosti tak roz-
hodla o rekonstrukci. Rozvody
elektřiny a vody už dávno nevyho-
vovaly normám, chybělo také
ústřední topení. Poslední opravy
fary v letech 2003 a 2008 se týkaly
jen statického zajištění a střechy.

Nyní se stavebníci zaměří na vy-
budování klubovny v přízemí, aby
fara mohla začít sloužit lidem jako
místo setkávání. Farář do budouc-
na nevylučuje ani možnost vybu-
dování polského centra pro kraja-
ny žijící v okolí.

Chce také umožnit zájemcům
prohlídky kostela i fary mimo úřed-
ní hodiny – postačí předchozí do-
mluva. Peníze na opravu kuřimské
památky sháněla farnost jen těž-
ko. Uspořádala veřejnou sbírku
mezi farníky, využije také vlastní
zdroje. Přispívá i město Kuřim, kte-
ré nyní podle starosty Draga Suka-
lovského poskytne mimořádný fi-
nanční příspěvek dvě stě tisíc ko-
run. Kuřim podle Sukalovského po-
važuje faru za součást kulturní his-
torie obce. Tradice farnosti sahá
do 13. století.

» Pokračování ze strany B1
U těla nebyly nalezeny žádné do-
klady a vzhledem k tomu, že bylo
značně ohořelé, bylo obtížné oběť
identifikovat.

„Hned 1. ledna se nám podařilo
totožnost zjistit a o den později
jsme zadrželi podezřelého muže
a zajistili další ženu, o které se zjis-
tilo, že má s případem také něco
společného,“ řekl Hrdlička.

Kriminalisté následně zjistili, že
vražda se odehrála v bytě dvaadva-
cetileté ženy v brněnských Žideni-
cích, který jí zavražděný muž pro-
najímal. Při návštěvě na Boží hod

se v něm potkal s jednačtyřicetile-
tým nezaměstnaným Brňanem,
který ho po předchozí hádce udu-
sil.

Obyvatelka bytu, která je v sou-
časné době na mateřské dovolené,
byla v době vraždy ve vedlejším po-
koji. Když zjistila, co se stalo, sou-
hlasila, že muži pomůže mrtvolu
odstranit. Sedmadvacátého prosin-
ce nad ránem tělo společně zabali-
li, snesli před dům a naložili do
auta.

Vrah se chtěl těla zbavit. Odvezl
ho proto na odlehlé místo poblíž
Podolí, kde ho polil benzinem, kte-

rý cestou koupil na čerpací stanici,
a zapálil. Zohavené tělo zůstalo ne-
objeveno až do Silvestra.

Motivem činu byly podle krimi-
nalisty Hrdličky osobní vztahy
mezi muži. „Jedním z motivů byl
i osobní spor ohledně dvaadvaceti-
leté ženy, která byla v době spáchá-
ní skutku v bytě,“ dodal bez po-
drobností Hrdlička.

Zadržený se k vraždě přiznal,
hrozí mu až osmnáct let za mříže-
mi. Na soud si navíc počká ve vaz-
bě. Mladá žena je stíhána na svobo-
dě, za přečin nadržování jí hrozí
čtyřletý trest.

BRNO Včerejší odvolací řízení u br-
něnského krajského soudu, které se
týkalo kauzy Tomáše Vandase
a jeho spolustraníků z dnes již nee-
xistující Dělnické strany, se odehrá-
lo poklidně. Překvapivě.

Kvůli výzvě příznivcům krajní
pravice na internetu, aby přijeli
Vandase podpořit, to-
tiž soud předem zvýšil
bezpečnostní opatře-
ní. Na celý proces do-
hlíželi příslušníci justič-
ní stráže.

Nakonec ale na jed-
nání dorazilo jen ko-
lem desítky sympati-
zantů, oproti očekávání tak v soud-
ní síni ještě zůstala prázdná místa.

Obhájci kritizovali zejména posu-
dek soudního znalce Michala Maz-
la. Podle nich nehodnotil jednotli-
vé výroky obžalovaných, ale zabý-
val se činností hnutí a stran, ke kte-
rým se hlásí. Fakt, že se v minulosti
zabýval extremismem na minister-
stvu vnitra, považovali za nepřípust-
ný.

Předseda soudního senátu Karel
Hortík však s tímto argumentem ne-
souhlasil.

„Soud vycházel ze znaleckého po-
sudku, který nebyl dílem jednoho
člověka, ale podílelo se na něm více
osob,“ zdůvodnil Hortík.

I z tohoto důvodu krajský soud
ponechal obžalovaným tresty, kte-
ré potvrdil naposledy v loňském
květnu brněnský městský soud. Pro
Tomáše Vandase a pět jeho spo-
lustraníků tak platí podmínečné
tresty od čtyř do osmi měsíců se
zkušební dobou v rozmezí 20 až 24
měsíců.

Krajský senát naopak zrušil poku-
ty vyměřené pro čtveřici obžalova-
ných soudem nižší instance. „Nedo-
šlo ke splnění zákonných podmí-

nek pro peněžité tresty,“ vysvětlil
Hortík.

Výroky, kterými se už poněkoliká-
té zabýval soud, zazněly v roce 2009
na brněnské prvomájové demon-
straci, kterou svolala tehdejší Děl-
nická strana a Svobodná mládež
Brno. Předseda strany Tomáš Van-

das například hovořil
o ničivé imigrantské
vlně tsunami. Dále za-
zněla kritika Romů, že
zneužívají státní sociál-
ní dávky.

„Nejsem překvape-
ný, jak dnešní jednání
dopadlo. Podobný vý-

sledek jsem čekal. To jen potvrzuje,
že u nás dochází ke kriminalizaci
osob na základě veřejného proje-
vu,“ poznamenal k verdiktu Van-
das. Dodal, že proti němu podá do-
volání k Nejvyššímu soudu.

Pavel Tesař
BRNO (ČTK) Už po jedenácté bude
hlavním doprovodným progra-
mem turistického veletrhu Go a Re-
giontour, který se uskuteční 12. až
15. ledna na brněnském výstavišti,
festival Go Kamera. Nabídne filmo-
vé projekce, ale také přednášky.

Jednou z nejznámějších osob-
ností, která na festivalu vystoupí,
je švýcarský spisovatel a lovec zá-
had Erich von Däniken, který svůj
příspěvek věnuje záhadám a tajem-
stvím Egypta.

Ústředním tématem cestovatel-
ského festivalu a festivalu doku-
mentárních filmů s cestovatelskou
tematikou Go Kamera bude však
Indie.

„S tou bude spojeno patnáct
z celkových čtyřiceti přednášek
a filmových projekcí festivalu. Zby-
lých pětadvacet příspěvků je vybrá-
no tak, aby pokrývaly zajímavá
místa na všech pěti kontinentech,“
organizátorka festivalu Darja Milo-

šová. Festival otevře redaktor Čes-
kého rozhlasu Jaromír Marek, kte-
rý v Indii dlouhodobě žil. Dále vy-
stoupí mimo jiné hudebník Ond-
řej Hejma, který bude mluvit o ces-
tě autostopem do Indie.

Rakouský cestovatel a dobro-
druh Bruno Bauman se pak bude
věnovat jednomu z tibetských po-
svátných míst hoře Kailas.

Veletrh cestovního ruchu, jehož
je cestovatelský festival součástí,
se zaměřuje na propagaci cestovní-
ho ruchu v regionech (Regiontour)
a výjezdového cestovního ruchu
(Mezinárodní veletrh průmyslu
a cestovního ruchu GO).

Regiontour se letos uskuteční
po jednadvacáté, Go po dvaadva-
cáté. Loni na obou akcích vystavo-
valo 842 firem z 24 zemí. Expozice
si prohlédlo přes 33 tisíc návštěvní-
ků. Zahraniční návštěvníci přijeli
ze čtyřiadvaceti zemí, především
ze Slovenska, Polska a Německa.

Silvestr... jak se dá šťastně a pohodově prožít konec
a začátek roku. Ohnivé obrazy v Ruprechtově na Vyškovsku.

Foto: Roman Chelík, romcidlo.rajce.net

Krajský soud v Brně včera v odvolacím řízení potvrdil
podmínečné tresty pro šestici členů bývalé Dělnické
strany. Pokuty pro čtyři z nich naopak zrušil. Všechny
tresty padly za extremistické výroky z roku 2009.

LÍŠEŇ

Polikliniku opraví
za plného provozu
Polikliniku v líšeňské Horníkově
ulici čeká generální oprava, která
začne v letošním roce. Stavební
práce budou probíhat za plného
provozu zdravotnického zařízení,
proto se jeho rekonstrukce rozloži-
la do tří let. Během této doby se po-
stupně opraví střecha, vymění ne-
vyhovující okna, zateplí fasáda
a kompletně zrenovují všechna so-
ciální zařízení. (pte)

BRNO-STŘED

Recesisté přivítají
v sobotu reformy
Happening s názvem Vítání refo-
rem pořádá tuto sobotu brněnská
skupina ProAlt. Akce, která začne
ve 14 hodin na Moravském náměs-
tí v těsné blízkosti kostela svatého
Tomáše, má formou recese upo-
zornit na negativní dopady vlád-
ních reforem. Ty začaly platit od le-
tošního roku. Iniciativa si kromě
kritiky reforem klade za cíl také
podporu různých alternativních
hnutí. (pte)

BRNO-STŘED

Strážníci zadrželi muže
při krádeži plechů
Plechová ohrada poblíž železniční
tratě v Brně-Štýřicích zaujala oko-
lo včerejšího poledne tři muže, kte-
ří se rozhodli ji demontovat. Přivo-
laná hlídka zjistila, že trojice je vy-
bavena patřičným nářadím a dvou-
kolákem, povolení k rozebírání plo-
tu jí však chybělo, což potvrdil i při-
volaný majitel objektu. Policisté
případ kvalifikovali jako úmyslné
poškození cizího majetku. (pte)

BRNO-SEVER

Budoucí studenti si
prohlédnou ekonomku
Provozně ekonomická fakulta br-
něnské Mendelovy univerzity nabí-
zí zájemcům o studium příležitost
seznámit se s jejím prostředím ješ-
tě před odesláním přihlášek. Den
otevřených dveří na fakultě v Ze-
mědělské ulici se poprvé uskuteč-
ní dnes a dále v termínech 20. led-
na a 24. února. Sraz všech uchaze-
čů o studium je ve 13 hodin v po-
sluchárně Q01, která se nachází
v budově Q. (pte)

Vítání roku 2012 Oblohu nad
vyškovským náměstím na Nový rok po

páté hodině odpolední ozářil ohňostroj.
Foto: Roman Chelík, romcidlo.rajce.net

FAKTA

Proces s členy bývalé
Dělnické strany
■ Radikální výroky z roku 2009

potrestal o rok později Městský
soud v Brně. Šesti obžalovaným
udělil podmínky v rozmezí čtyři až
osm měsíců. Čtyři z nich obdrželi
pokuty od 20 do 30 tisíc korun.

■ Vandas a spol. se odvolali ke
krajskému soudu, který rozsudek
zrušil a nařídil nový proces.

■ Vloni v květnu však městský soud
opět potvrdil svůj verdikt, proto
se obžalovaní znovu obrátili na
krajský soud. Ten včera pouze
zrušil peněžité tresty.

Z městských částí

Podrobnosti o procesu s vedením bývalé
Dělnické strany najdete na webu.

Santiniho chrám Při slunečném počasí
se počátkem tohoto týdne naplno
ukázala krása kostela ve Křtinách.
2x foto: Marcela Iránková, marcelairankova.rajce.net

Pozdrav Na včerejší odvolací řízení dorazilo kolem desítky příznivců
Tomáše Vandase (vlevo). Foto: Jiří Salik Sláma, MF DNES

Dvojice u soudu Tomáš Vandas a Jiří Štěpánek (vlevo) se jako jediní
zúčastnili včerejšího jednání osobně. Foto: Igor Šefr, ČTK

Hra barev Uvnitř křtinského kostela ohromí
příchozího bohatá výzdoba.

Brňan uškrtil soka, tělo pak zapálil
Vražda se odehrála v bytě dvaadvacetileté ženy v Židenicích. Muži se o ni začali hádat

„Vandas například
hovořil o ničivé
imigrantské vlně
tsunami. Zněla
i kritika Romů,
že zneužívají státní
sociální dávky.“

brno.idnes.cz

V Kuřimi opraví dvě stě let starou
faru, bude v ní bydlet nový kněz

Trest pro Vandase a další
platí. Jen je bez pokut

Na cestovním veletrhu v Brně
vystoupí i Erich von Däniken

Vystavte fotografie na Rajče.net Pokud do svého alba zařadíte zajímavé fotografie zachycující aktuální události na jihu Moravy, mohou se objevit i v novinách. Na stránce www.rajce.net si založte zadarmo účet


