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Plzeňský

Petra Petříková
s přispěním Jitky Šrámkové

PLZEŇ Je to vůbec první případ,
kdy v babyboxu, který slouží jako
nová šance pro nechtěné děti, skon-
čil novorozenec, jenž už vlastně
umíral. Hoch, který se v neděli ráno
našel v babyboxu v Plzni, totiž ze-
mřel v nemocnici na následky zraně-
ní, způsobených jeho matkou.
Policisté úmrtí potvrdili včera. A

zároveň oznámili, že vypátrali jeho
třicetiletou matku a obvinili ji z
vraždy. Ženě teď hrozí až výjimeč-
ný trest.
Podle policie těhotenství tajila.

Podle kriminalistů Plzeňanka chlap-
ce přivedla na svět v neděli ráno
doma v koupelně. Již během těho-
tenství ale plánovala, že dítě zabije.
„Bezprostředně po porodu se za

použití hrubého násilí chlapečka

snažila usmrtit, v koupelně ji však
vyrušila její matka, která o těhoten-
ství své dcery do té doby neměla tu-
šení,“ popsala mluvčí krajské poli-
cie Markéta Fialová.
Rodička pak svoji matku požáda-

la, aby chlapce odvezla do babybo-
xu, a ta její přání splnila. Chlapce
vložila do schránky na plzeňském
Denisově nábřeží.
Záchranáři pak dítě převezli do

nemocnice, kde lékaři zjistili, žemá
závažná poranění. „A ta nemohla
vzniknout při porodu, ale pouze
úmyslným cizím zaviněním. Na ná-
sledky těchto zranění novorozenec
druhý den zemřel,“ řekla Fialová.
Kriminalisté začali případ vyšetřo-

vat hned, jak se zjistilo, že dítě je
zraněné. Začali v okolí babyboxu.
„V krátkém čase se jim podařilo za-
znamenat pohyb vozidla a také oso-
bu, která dítě do babyboxu umísti-
la,“ vysvětlila Fialová.

Zakladatel babyboxů v České re-
publice Ludvík Hess řekl, že je to
pro něj osudové neštěstí a osobní
tragédie. „Uvažoval jsem, že když
to neudělá nikdo jiný, vypravím
tomu dítěti pohřeb,“ řekl. „V hlavě
mi zní báseň Jiřího Žáčka: Nikomu
neschází a nejmíň vlastnímatce a je-
nom kmotra smrt, jen ta ho k sobě
přivinula sladce. To by mohlo být
na náhrobku,“ dodal.
Tomu, že policisté zřejmě matku

vypátrali s pomocí kamer, se nedi-
ví. „Protože kamery jsou dnes v Čes-
ku všude. Ovšem na babybox žád-
ná namířená nebyla,“ uvedl Hess.
Plzeň je podle Hesse nevstřícné

území, protože místní lékařské au-
tority z oboru péče o děti jsou
úhlavní nepřátelé babyboxů.
Ředitelka Dětského centra v Plzni

Jana Tytlová upozorňuje, že se tolik
nemluví o legálních možnostech
matky, která se o dítě odmítá sta-

rat. „A ty legální možnosti jsou na-
štěstí využívané mnohem víc, než
krajní alternativa - odložení dítěte
do babyboxu,“ uvedla Jana Tytlo-
vá. „Je to ale věc lidí, na co přispíva-
jí. Věděla bych o bohulibějších pro-
jektech,“ uvedla Tytlová.
Ta je přesvědčena, že pro děti je

hendikep, když mají v životopisu
babybox. O tyto děti mají totiž
menší zájem osvojitelé. Když se na-
víc děti tuto skutečnost dozvědí,
což je povinností osvojitelů, mívají
z ní podle Tytlové trauma. „Cítí to-
tiž, že nejsou vlastně ničí a nemají
tedy kořeny,“ popsala Tytlová.
Podle ní je nejvhodnější cesta pod-
pory odpovědnosti rodičů. „Přes
babyboxy ale tato cesta nevede,“
dodala.
Autor babyboxů Ludvík Hess

ovšem hodlá v budování nových a
vyměňování starých babyboxů za
modernější pokračovat. Na začátku

srpna dorazí do Příbrami, kde
bude starou schránku vyměňovat
za novou. Říká tomu výměna za ba-
bybox druhé generace. Na začátku
září vymění schránku za moderněj-
ší v Praze 2 a v polovině října vznik-
ne nový babybox v Berouně. V Pl-
zeňském kraji usiluje o babybox v
Tachově u sídla záchranářů.
Do babyboxů v České republice

už bylo odloženo celkem 156 dětí.
V Plzni tato schránka funguje od

roku 2011. Od té doby v ní zdravot-
níci nalezli dvě dívky a tři chlapce,
včetně posledních dvou.
Aktuální plzeňský případ, který

se vyvinul v obvinění z vraždy, za-
čal v neděli. Tehdy se v babyboxu
našli během tří hodin dva chlapci.
Dostali jména Pavel a Luděk. Zatím-
co Luděk byl zdravotně v pořádku,
Pavlíka, který později zemřel, zá-
chranáři odváželi z babyboxu
podchlazeného.

Chlapec z babyboxu je mrtvý.
Policie našla a obvinila matku
Třicetiletá žena tajila těhotenství a dítě chtěla zabít. Do schránky ho nakonec dala jeho babička
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PLZEŇ V podstatě jsme lepší mož-
nost neměli, tvrdí krajský šéf hnutí
Starostové a nezávislí (STAN) Pavel
Čížek, když hodnotí ukončení před-
volební spolupráce s KDU-ČSL. Li-
dovci nejprve kvůli obavám, že stra-
ny společně nezískají potřebných
10 procent hlasů, ustoupili od koali-
ce. Starostové se pak rozhodli, že
půjdou do říjnových voleb do posla-
necké sněmovny sami a nepošlou
své lidi na kandidátky KDU-ČSL.
„Pokud by se to mělo stát, ztratili
bychom hodně našich kandidátů,
protože by do toho nešli. Naopak
ve všech regionech převládlo veli-
ké nadšení ze samostatné kandida-
tury,“ prohlásil Pavel Čížek, který
je členem celostátního předsednic-
tva STAN.
Konec předvolební spolupráce si

vynutí přípravu nových kandidá-
tek. Tu koaliční měla vést starostka
Kozolup Michaela Opltová (STAN)
a na druhém místě měl být předse-
da plzeňské KDU-ČSL Stanislav Šec.
Michaela Opltová předpokládá,

že jí role volební jedničky zůstane i
na samostatné kandidátce STAN v
Plzeňskémkraji. Tvrdí, že společné-
mu projektu věřila, dokud platila
koaliční smlouva. „V kraji jsme se
zástupci KDU-ČSL žádný problém
neměli, jako volební jedničku mě
přijali velice vlídně, bylo to fajn,“
vysvětluje. Zároveň však řekla, že
úterní rozhodnutí vedení STAN o
samostatné účasti ve volbách přiví-
tala. „Teď jsou regulérně rozdané
karty. Oni půjdou sami amy sami.“
Domnívá se, že jakmile se začalo

polemizovat, jestli to vyjde a pře-
kročí potřebných deset procent, už
nemělo cenu koalici držet. Ač není
jasné, jestli hnutí STAN samo uspě-
je, Michaela Opltová o tom nechce
pochybovat. „Jsem přesvědčená,
že šance je veliká a že to vyjde
dobře.Máme širokou základnu voli-
čů, kteří nás v obcích podporují,“
přesvědčuje.
Na návrhu kandidátky koalice se

hned začala namísta, která připada-

la lidovcům, doplňovat jmény sta-
rostů. „Jsou to lidé, kteří už třeba
krajskými volbami úspěšně prošli,
takže kandidátku nebude problém
naplnit,“ sdělila.
Michaela Opltová upozornila, že

jakmile bylo v posledních dnech jas-
né, že KDU-ČSL chce vypovědět ko-
aliční smlouvu, zástupci STAN v re-
gionu oslovili své členy, aby se k si-
tuaci vyjádřili. „Ve všech krajích v
Česku byl výsledek podobný. Od 75
do 100 procent členů bylo pro sa-
mostatný postup. A hlasování celo-
státního vedení bylo proto jedno-
značné.“

Starostka Kozolup si nemyslí, že
přitom ze členů STAN tak promluvi-
la uražená ješitnost v důsledku
toho, že lidovci koalici odmítli. „O
tom to není. Starostové se odpoví-
dají svým lidem v obcích a těžko by

jim vysvětlovali, proč za takové situ-
ace jdou do voleb na kandidátce
KDU-ČSL. Já bych do toho nemohla
jít a příští rok pak zase za Starosty
kandidovat do zastupitelstva obce.
Takže žádná uražená ješitnost, ale

odpovědnost vůči voličům,“ kon-
statovala.
Předseda KDU-ČSL v Plzni Stani-

slav Šec rozchodu se STAN litoval.
„Já bych si to představoval jinak.
Tak, že bychom ve spolupráci po-
kračovali. Viděli jsme v tom velký
potenciál. Jak jsme se dosud na
úrovni kraje poznali, tak bych řekl,
že nám to klapalo dobře. Doplňova-
li jsme se v tématech i v možnosti
oslovovat voliče v jednotlivých loka-
litách. Ale důvodům, které vedly ke
konci spolupráce, rozumím na
obou stranách,“ konstatoval Stani-
slav Šec.

Šance je veliká, věří kandidátka Starostů

Michaela Opltová Starostka Kozolup je přesvědčena, že hnutí STAN ve volbách do sněmovny uspěje. Foto: Ladislav Němec,MAFRA

Fakta Volební lídři dalších politických stran

ANO: Karla Šlechtová
ČSSD: Milan Chovanec
KSČM: Jiří Valenta
ODS: Ilona Mauritzová
TOP 09: Marek Ženíšek

Piráti: Lukáš Bartoň
Zelení: Jan Trnka
SPD: Jana Levová
Realisté: Jaroslava Kunová
Svobodní: Lenka Brčková

Bezprostředně po
porodu se za použití
hrubého násilí
chlapečka snažila
usmrtit, v koupelně ji
však vyrušila její
matka, která
o těhotenství své
dcery do té doby
neměla tušení.

Markéta Fialová

mluvčí krajské policie

Plzeň, Praha

Petici proti EET
projednají senátoři
Pod peticí za zrušení zákona o evi-
denci tržeb je už zhruba 20 000
podpisů. Na včerejším veřejném
slyšení v Senátu to řekl iniciátor pe-
tice a majitel Bezejmenné čajovny
ve Šťáhlavicích na Plzeňsku Ivo
Hucl. Mezi podpisy je podle něj 14
podpisů senátorů, 24 starostů, živ-
nostníků, ale i řemeslníků, hospod-
ských nebo daňových poradců a
hodně podpisů připojily i rockové
kapely. Petici obdržel Senát loni v
prosinci, kdy pod ní bylo 11 500
podpisů. Peticemi, které mají více
než 10 000 podpisů, se Senát musí
zabývat na své schůzi. Senátor Jiří
Oberfalzer (ODS) uvedl, že peticí
by se měl Senát zabývat až na své
přespříští schůzi, nikoli na té nej-
bližší 16. srpna. (ČTK)

Plzeň

Urážel dívky, pral
se i s policistou
Mladík posilněný alkoholem amari-
huanou napadl v neděli časně ráno
v Chodové Plané jednatřicetiletého
muže a později i policistu. Potyčka
se odehrála před diskotékou, kde
dvaadvacetiletý muž hrubě urážel
několik dívek. „Jedna z nich mu
slušně řekla, ať jim nenadává. Poté
se však terčem vulgárních nadávek
stala ona sama,“ popsala policejní
mluvčí Hana Kroftová. V tu chvíli
zakročil jednatřicetiletý přítel jed-
né z dívek, který opilého muže vy-
kázal. Když se však zastánce dívek
vracel zpět na diskotéku, u vstupu
ho tentýž agresor udeřil pěstí do
hlavy a kopal do nohou. Když na
místo přijeli policisté, snesly se na-
dávky i na jejich hlavu. Když ho
chtěli spoutat, schytal člen hlídky
několik ran do hlavy. Zraněného
policistu i muže, který se dívek za-
stal, museli ošetřit lékaři. Policista
byl hospitalizován.
Útočník nadýchal téměř dvě promi-
le alkoholu a měl také pozitivní
test na marihuanu. Nyní mu hrozí
až šest let vězení. (pp)


