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Z RESTAURACE PŘÍMO NA ZÁCHYTKU

Matka (35) Matka (35) 
se opila do 
němoty! Měla 

s sebou 

tříměsíční 

dcerku…JIHLAVA – O tříměsíční holčič-
ku se v jedné z jihlavských re-
staurací musela ve čtvrtek ne-
čekaně postarat celá obsluha 
podniku. Její matka (35) se tu 
totiž zpila do němoty!

Tímto způsobem řeši-
la tíživou životní situa-
ci v Jihlavě mladá žena. 
„Dorazila sem už v do-
poledních hodinách s 
dítětem a několika kuf-
ry,“ řekl Blesku jeden ze 
svědků. Podle jeho slov 
se žena s dcerou vra-
cely ze zahraničí. „Asi 
tam přišla do jiného sta-
vu a patrně nevěděla, jak 
narození dítěte vysvět-
lí svým rodičům. Tak si 
přišla dát pár sklenek na 
kuráž,“ dodal svědek. 

Převracela židle
„Žena se opila tak, že 
před jednou odpoled-
ne už nebyla schopna 

chůze, natož pak pečo-
vat o dítě,“ informova-
la Blesk mluvčí policie 
Jana Kroutilová. Když 
na místo dorazila poli-
cejní hlídka, žena se k 
mužům zákona chova-
la agresivně. „Převracela 
židle a snažila se odejít,“ 
zdůraznila mluvčí. Za-
tímco opilá žena putova-
la na záchytku, pro ma-
lou si do restaurace při-
jela hodně překvapená 
babička.

Byla v bezpečí
„Dcera byla v bezpečí,“ 
hájila se včera ráno po 
19 hodinách strávených 
na záchytce matka dítě-
te. „Znám svůj limit, ně-
kdo mně něco nasypal 
do pití,“ zdůrazňovala 
po propuštění žena.„Při 
vstupní prohlídce nadý-
chala 1,7 promile,“ uve-
dl mluvčí záchytné sta-
nice Martin Málek.

Text: Jiří Čada
Foto: Jiří Čada

promile nadýchala 

na záchytce žena.

1,7

Končí na 
psychiatrii
„Čísla zachyce-
ných žen skuteč-
ně hrozivě na-
růstají. Za poslední dva 
dny u nás přespalo hned 
pět žen,“ řekl mluvčí jih-
lavské záchytky Martin 
Málek. „V loňském roce 
naší záchytnou stanicí 
prošlo 147 žen. Letos jsme 
už na čísle 121. Většina žen 
končí v psychiatrické lé-
čebně,“ zdůraznil Málek

Matka tříměsíční Matka tříměsíční 
holčičky odchází holčičky odchází 
po 19 hodinách po 19 hodinách 
strávených na strávených na 
záchytce domů.záchytce domů.

Expertka na léčbu závislostí:
Alkoholiček stále přibývá!
PRAHA (rvs) – Žen závis-
lých na alkoholu přibývá! 
Podle expertky na léčbu 
závislostí Moniky Plocové 
za to může samota i časté 
existenční problémy.

„Častou příčinou, proč 
ženy začnou ve zvýšené 

míře pít alkohol, je neú-
spěch ve vztazích. Mno-
ho žen žije samo, polo-
vina všech manželství se 
rozpadá. Tyto ženy se cítí 
osaměle a řeší to tímto ne-
šťastným způsobem,“ po-
psala terapeutka. 

Alkoholismus není jen 
věcí »chudých«. „Problém 
mívají třeba i některé vr-
cholné manažerky, které 
jsou sice úspěšné v práci a 
vydělávají peníze, chybí jim 
ale vztahy a často jsou pře-
pracované,“ dodala.

PRAHA (jad, ČTK) – Cel-
kem 8,5 milionu aut s die-
selovými motory svolá Volks-
wagen kvůli emisnímu skan-
dálu do servisů v unii. A v 
Německu budou muset do 
opraven povinně! A v Česku? 
„Nebudeme se unáhlovat. Ři-
diči za to nemůžou,“ říká mi-
nistr dopravy.

Monstrózní akce, která od-
startuje už v lednu 2016, se 
bude týkat volkswagenů, au-
din, seatů a škodovek s nafto-
vými motory o obsahu 2,0, 1,6 
a 1,2 litru. Jen v Česku bude 
muset do servisů až 148 000 
aut. A v Německu tamější úřad 
pro dohled nad automobilo-
vým trhem nařídil, že opravy 

nebudou jen dob-
rovolné, nýbrž 
povinné. Vůz, 
který opravnou 
neprojde, nedo-
stane »technic-
kou«. 

Způsob změ-
ny softwaru pod-
vodných motorů je ale 
zatím ve stadiu vývoje. „Do-
pad celé akce na značku ŠKO-
DA zatím nelze hodnotit, pro-
tože neznáme všechny detaily. 
Na příslušném softwarovém, 
respektive technickém řeše-
ní intenzivně pracují techničtí 
vývojáři Volkswagenu,“ sdělil 
Blesku mluvčí Škody Auto Jo-
zef Baláž. 

Do servisů v Evropské unii půjde 8,5 milionu aut

Chceme chránit 
zákazníky

„Nebudeme 
přijímat unáh-
lená rozhod-
nutí ohled-
ně povinnosti, 
nebo dobro-
volnosti svo-
lávací akce. Musíme v prvé 
řadě chránit zákazníky, kte-
ří mají vozy s těmito die-
selovými motory. Uživatelé 
nákupem a provozováním 
vozu nic neprovedli a za 
problémy s motory nemů-
žou. Nicméně jsme v kon-
taktu s německými a brit-
skými specialisty, se který-
mi řešíme další postup.“

Monika Monika 
PlocováPlocová

Němci povinně! A co my?
„O výsledku vývoje no-
vého softwaru zatím 
lze jen spekulovat, ne-
závislí odborníci ale ze zkušenos-
ti odhadují, že kromě softwaru ří-
dicí jednotky připadají v úvahu tři 
další varianty úpravy – posílení re-
cirkulace spalin, výkonnější vstři-
kovače a zabudování katalyzáto-
ru s aditivem AdBlue. Třetí vari-

anta je ale nejsložitější a nejméně 
pravděpodobná. Bezpečně může-
me počítat s posílením recirkulace 
spalin, což ovšem emise oxidů du-
síku zlepší jen za cenu výrazněj-
šího zanášení motoru karbonem, 
rychlejší degradace motorové-

ho oleje a v po-
sledku dřívějšího 
opotřebení. Pak-

liže se takové opat-
ření potvrdí, doporu-
číme motoristům mě-
nit olej častěji než do-
sud. Výměna vstřikovačů je tech-
nicky schůdnější, ale velmi drahá 
záležitost.“

Tři varianty úpravy

Noční smyk v OlomouciNoční smyk v Olomouci

Lamborghini rozbilLamborghini rozbil
o zeď kasáren!o zeď kasáren!

OLOMOUC (rys) – O 
zeď bývalých Staroměst-
ských kasáren v Olomou-
ci zaparkoval v noci na 
včerejšek luxusní lam-
borghini mladík z Olo-
mouce. Podle dostup-
ných informací šlo o ma-
jitele půjčovny luxusních 
sportovních vozů.

K havárii došlo kolem 
desáté hodiny večer. Z 
vozu vystoupil řidič bez 
zranění. Příčinou nehody 
bylo zřejmě nezvládnu-
tí silného vozu ve vysoké 
rychlosti v dešti na mokré 
vozovce na poměrně ma-
lém kruho-

vém objezdu. Řidič dostal 
smyk a auto vyletělo ze 
silnice. Naštěstí v tu chví-
li jinak velmi frekventova-
ným místem nikdo nepro-
cházel. „Policisté vyřešili 
na místě vše blokovou po-
kutou,“ uvedla olomouc-
ká policejní mluvčí Marie 
Štrbáková.

Majitel vozu včera ne-
bral telefon. V Olomou-
ci provozuje půjčovnu, v 
níž má několik podobných 
vozů. Cena Lamborghini 
Gallardo, které naboural, 
se podle typu a stáří pohy-
buje na trhu okolo 4 mili-

onů.

Při nehodě se celkem nic vážného Při nehodě se celkem nic vážného 
nestalo, ale i „plechařina“ bude u tohoto nestalo, ale i „plechařina“ bude u tohoto 
drahého vozu stát několik set tisíc.drahého vozu stát několik set tisíc.
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HAVÍŘOV (kaj) – Chodkyně 
(21) z Havířova leží s velmi 
vážnými poraněními v ost-
ravské fakultní nemocnici. 
Na lůžku se ocitla kvůli ná-
razu do čelního skla, když 
ji smetl na přechodu pro 
chodce motorista (51) za 
volantem Mercedesu Benz. 
„Řidič dostatečně nesledo-
val situaci v silničním pro-
vozu,“ okomentovala to 
policistka Zlatuše Viačko-

vá. Řidič je obviněn z ne-
dbalostního těžkého ublí-
žení na zdraví.

OSTRAVA (kru) – Batoh 
nechal na sedadle spolu-
jezdce v zaparkovaném 
autě řidič (36) v Ostravě. 
Zatímco si kupoval svači-
nu, zloděj mu rozbil okno 
a zmizel i s batohem. „Muž 

krádež nahlásil a policis-
tům se do několika minut 
podařilo zloděje zadržet,“ 
řekla policistka Gabriela 
Holčáková. Zloděj překva-
pil vysvětlením, že kradl ze 
zvyku.

Žena prorazila čelní sklo
HAVÍŘ

Zlodějova výmluva
OSTRA

p
lém kruho-

j
onů.

Martin Frei, odborník na dieselové motory, Svět motorůMartin Frei, odborník na dieselové motory, Svět motorů


