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Agresivní řidič zabil důchodce.
Zdržoval, když šel po přechodu
BRNO (ČTK) Ústavní soud odmítl
stížnost Pavla Domši, jenž po dopravní nehodě v centru Brna napadl 86letého muže. Uložený trest 11
let ve vězení tak definitivně platí.
Konflikt se udál v říjnu 2010 v Lidické ulici. Domša přijížděl ve voze
k přechodu pro chodce, po kterém
přecházel šestaosmdesátiletý senior. Prudce zabrzdil a zezadu do něj
narazilo druhé auto. Domša na seniora, který prý náhle vkročil do vozovky, po kolizi zaútočil.
Dostihl jej na nedalekém tramvajovém ostrůvku, kde do muže zezadu vší silou strčil. Senior při pádu
narazil hlavou do zábradlí. Lebka
při nárazu praskla. Na následky zranění v nemocnici později zemřel.
Domša v ústavní stížnosti poukazoval na údajně nepřiměřeně

Fórum čtenářů
Bodl devětkrát Soud poslal Františka Růžičku za únorovou vraždu vyhazovače na diskotéce v Moravských Budějovicích na 17 let do vězení. Podle
spisu jej devětkrát bodl do zad.
Foto: Jiří Salik Sláma, MAFRA

Vrah z diskotéky dostal
17 let. Oběť bodal do zad
František Růžička z Moravských Budějovic odešel od
krajského soudu s vysokým trestem za ubodání
muže, kterého potkal na diskotéce. Soud jeho
obhajobě neuvěřil.
cházelo skoro šestihodinové soudní jednání, kdy ještě vypovídalo několik svědků. Po vynesení rozsudku bylo vidět na tváři Růžičky, který jinak celý den působil velmi klidně, rozčarování.
Oba rodiče i všechny sestry oběti ještě před verdiktem hovořili
o tom, že pro ně by byl satisfakcí
jen nejvyšší trest. „Oko za oko, jak
se říkávalo,“ zmínil otec Vavrečky.

rou chtěl udeřit vyhazovače, jenž
měl ten večer v baru službu. Lahev
z ruky mu sebral právě Martin Vavrečka. Tím měl rodině způsobit
potupu. František Růžička pak
tuto potupu přišel odčinit.
Po hádce s Vavrečkou se vydal
v noci po městských barech shánět
nůž. Nesehnal, proto si pro něj skočil domů. Přišel zpět na Saharu
a na Vavrečku si počkal na záchodě. A protože byl Martin Vavrečka
na rozdíl od Růžičky chlap jak
hora, pomstil se mu zákeřně zeza-

trou minulost, dopouštěl se už
dřív násilných trestných činů.
Znalecký posudek z oblasti psychologie hovoří o tom, že Růžička
je osobnost s násilnými sklony
a nízkou pravděpodobností, že se
může napravit.
František Růžička ve své obsáhlé obhajobě uvedl, že posudky
z něj udělaly zvíře, kterým není.
Naopak nůž prý měl na něj připravený Vavrečka, který jej na záchodě napadl. On mu nůž vytrhl a začal se proti velké hmotnostní převaze Vavrečky bránit, jak se dalo.
Podle něj ten večer na Sahaře
hojně padaly narážky jako „je tu
moc černo“ a podobně. „V současnosti se musela moje družka s dětmi odstěhovat z Budějovic, protože některé místní skupiny jí hrozily rasovou čistkou,“ uvedl.
Matka Martina Vavrečky během
soudu obtížně skrývala napětí
a slzy. „Nikdy se s tím nesmířím,“
zmínila matka. „Když mi policisté
řekli, že se stala vražda, podlomila
se mi kolena. Byla to nejstrašnější
neděle v mém životě,“ řekla.
Soudce Tomáš Kurfiřt uvedl, že
předložené důkazy a znalecké posudky do sebe zapadají. Rozsudek
zatím není pravomocný.
Hana Jakubcová

přísný trest. Soudci ale jeho námitky označili za zjevně neopodstatněné. „Závěrům obecných soudů
Ústavní soud nemá z ústavního
hlediska co vytknout,“ stojí v usnesení Senátu se zpravodajem
Pavlem Rychetským.
Uložený trest se vztahuje také
na předchozí napadení další řidičky u brněnského Nákupního centra Olympia. Tam nejprve narážel
svým vozem do jejího auta, neboť
jej rozzlobila stylem jízdy. Když
pak oba z aut vystoupili, strčil do
ní tak prudce, že se s pohmožděninami musela dva týdny léčit.
Podle karty řidiče byl Domša už
dříve opakovaně postihován za
přestupky. Například za to, že při
couvání úmyslně narážel do druhého osobního auta.

výběr z diskuse na brno.idnes.cz

Jména ulic by měli
navrhovat rodáci

» ad Nová adresa v Brně: Ulička Václava
Havla

Stejně je to legrace, za nápadem
přejmenování letiště v Praze stál
Slovák, za pojmenováním uličky
v Brně zase stojí rodák z Moravského Krumlova. Proč jen tito lidé prosazují přejmenovávání a pojmenovávání míst, ve kterých se nenarodili a ke kterým tedy nemohou mít
takový vztah jako rodáci, ale nesnaží se přejmenovávat a pojmenovávat místa ve svých rodištích.

Milan Vostrý

Franta Kocourek by
Havla převálcoval
Jen pro připomenutí. V první anketě
návrh pro pojmenování uličky po
Václavu Havlovi propadl. Tak byla
vypsána nová, kde už ovšem mazaně nebylo ANO/NE, ale bylo pouze
dáno na výběr pojmenování po Václavu Havlovi, nebo po lidech, o kterých většina průměrně (a troufám si
tvrdit, že ani většina nadprůměrně)
vzdělaných Brňáků v životě neslyšela (Jan Calábek, Christian Karel André). Přestože existovala petice (víc
než 2 000 hlasů), aby bylo hlasováno i o možnosti, že by se ulice pojmenovala po Frantu Kocourkovi,
který by Václava Havla nepochybně
převálcoval, tak tento návrh byl pochopitelně kopnut pod stůl. V samotné druhé prakticky utajené papírové anketě potom souhlasilo s pojmenováním uličky po Václavu Havlovi pouhých 176 hlasujících. Takže
pravda a láska nakonec opět zvítězila.
Tomáš Kuchař

Oslava Herci z Divadla Husa na
provázku slavili pojmenování
ulice po Václavu Havlovi
představením.
Foto: Anna Vavríková, MAFRA

sili referendum, ale Brňáci pojmenování ulice podle tohoto „oblíbeného“ bývalého prezidenta odmítli, tak hlasování prohlásili papaláši
za neplatné a stejně tu ulici po Václavou Havlovi pojmenovali. Tomu
říkám „Vox populi, vox dei“. Marně si vzpomínám na letitý vtip, kde
se objevilo rčení: „Vy ho ale musíte
mít rádi...“ „To máte pravdu, MUSÍME.“ Viktor Skála

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Byla to
podle soudu potyčka okrajového
významu. Jejím následkem však
byla smrt čtyřiatřicetiletého Martina Vavrečky z Lesonic. K události
došlo v noci na 24. února letošního
roku na moravskobudějovické diskotéce Sahara.
Krajský soud v Brně neuvěřil obhajobě osmačtyřicetiletého Františka Růžičky z Moravských Budějovic, který akcentoval rasový podtext události. A uznal jej vinným ze
zvlášť závažného zločinu vraždy
spáchané s rozmyslem.
Uložil mu sedmnáctiletý nepodmíněný trest v nejtvrdším kriminále, tedy ve věznici se zvýšenou ostrahou. Zároveň musí František Růžička uhradit pozůstalé rodině odškodné. Otci a matce Vavrečky každému po 240 tisících korun. A každé ze tří sester zavražděného 175 tisíc korun. Všeobecné zdravotní pojišťovně pak navíc ještě bezmála
tři a půl tisíce korun.
Vynesení rozsudku včera před-

Osudného večera na diskotéce Sahara došlo k několika slovním přestřelkám a zřejmě i drobné „šťouchanici“ mezi synovcem Františka
Růžičky Vincencem a některými
hosty. Ve stejnou dobu byl v zábavním podniku také Martin Vavrečka. Dříve tu pracoval jako vyhazovač, ale ten večer se přišel bavit.
Sám František Růžička dění prý
pouze přihlížel, přičemž už při příchodu podle svědků naznačil, že
nemá dobrou náladu. Jeho synovec Vincenc měl v ruce lahev, kte-

Vaším objektivem

Vyfotografovali jste zajímavou událost? Uložte své snímky na internetový portál rajce.idnes.cz. Vybrané snímky pravidelně zveřejňujeme v jihomoravské a brněnské příloze MF DNES

Vrah se chtěl pomstít za potupu

»

Růžička je
osobnost s
násilnými sklony a nízkou
pravděpodobností, že se
může napravit.

du. Když se nemohl u pisoáru na záchodě bránit, ubodal jej. Pak se
z podniku vytratil a nůž zahodil do
sněhové závěje. Později jej objevil
jeden z místních policistů, když za
několik dní odtál sníh. Pachové stopy prokázaly, že se jej dotýkal Růžička.
Podle krajského státního zástupce Jiřího Moravy má Růžička pes-

Putování stromu

O cestu vánočního stromu
od pokácení až po jeho nové
vysazení před radnicí ve
Střelicích u Brna se postarali
střeličtí dobrovolní hasiči.
Ruční stavění vánočního
stromu je jejich každoroční
adventní povinností.
4x foto: Jiří Fukan
(fukan.rajce.idnes.cz)

V Brně vox populi
není vox dei
Pokud si pamatuji, nejdříve vyhlá-

Zvyk pojmenovávat
ulice je někdy komický
V Kadani mají ulici Václava Havla
zrovna mezi ulicí T. G. Masaryka
a nábřežím Maxipsa Fíka, kousek
od ulic Jana Švermy, Pionýrů a Budovatelů. Někdy mi ten zvyk oficiálně pojmenovávat ulice přijde poněkud komický.
Bohuslav Králík
Bylo rozhodnutí o pojmenování ulice
po Václavu Havlovi správné?
Pište na eliska.kolinkova@mfdnes.cz

