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Svátek má ALBERT, zítra CECÍLIE, pozítří KLEMENT.

Poslední rozloučení

TipyTipy Deníku
ROZUMÍME HISTORII? FIRMA BAŤA – STARÉ TÉMA, NOVÉ
OBJEVY. Přednáška JUDr. Davida Kolumbera představí tři hlavní
tematické okruhy monografie Spory o Baťův odkaz. Nejprve se
stručně seznámíme s historií koncernu a rodinou Baťů, následně
budeme sledovat znárodnění koncernových společností v evrop-
ských státech a nakonec se zaměříme na samotné spory o
vlastnictví koncernu Baťa. Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, držitelé
karty ZTP zdarma. Středa 22. 11. od 17:00, Krajská knihovna
Františka Bartoše, Zlín.
CESTOU NECESTOU PO ŠPANĚLSKU. Další beseda z cestova-
telského cyklu nebude jen o vyprávění s rodilým Španělem, ale
také o tanečním vystoupení. Ochutnávat se budou tradiční špa-
nělské pokrmy. Čtvrtek 23. 11. 2017 od 18:00, Alternativa –
kulturní institut Zlín.

UzavírkyUzavírky
BOHUSLAVICE U ZLÍNA, KŘIŽOVATKA. Silnice II/490
a II/497 částečná uzavírka. Důvodem je rekon-
strukce křižovatky. Pozn.: střídavý provoz jedním
jízdním pruhem řízen světelnou signalizací. Úplná

jedním
Úplná

jedním

uzavírka pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez > 7,5 t, totéž platí
i v případě silnice III/4972. Objízdná trasa je vedena
přes Napajedla, Kvítkovice nebo přes Zádveřice,
Luhačovice, Biskupice. Od 3. 7. do 30. 11. 2017

BOHUSLAVICE U ZLÍNA, KŘIŽOVATKA. Silnice
III/4972, jednosměrná uzavírka od Salaše. Objízdná
trasa je vedena přes Malenovice, Zlín. Důvodem je
rekonstrukce křižovatky. Pozn.: provoz od Bohusla-
vic do Salaše zachován. Od 3. 7. do 30. 11. 2017

Zdravotní pohotovostpohotovost
Lékařská pohotovost dospělí Zlín
Krajská nemocnice T. Bati, 21. pavilon, Havlíčkovo
nábřeží. Po–Pá: 17–21. So, ne, sv.: 8–21. Telefon:
577 553 260

Lékařská pohotovost děti Zlín
Krajská nemocnice T. Bati, 21. pavilon, Havlíčkovo
nábřeží. Po–Pá: 17–6. So, ne, sv.: nonstop. Telefon:
577 552 870
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ZLÍNSKÝKRAJ | redakce.zlinsky@denik.cz
Nový rozsudek: HIV úmyslně nešířil
V kauze úmyslného
nakažení virem HIV
nastal nečekaný zvrat.

JANA ZAVADILOVÁ

Zlín – Zproštěn viny. Tak
zněl rozsudek senátu kraj-
ského soudu ve Zlíně nad
obžalovaným čtyřiapadesá-
tiletým Pavlem Sousedíkem
z Vizovic. Obžaloba jej vinila,
že v roce 2013 nakazil po-
škozeného Bohumila K. vi-
rem HIV a o totéž se pokusil
o rok později u kamaráda
Izidora P. Za to si letos v
únoru vyslechl osmiletý ne-
podmíněný trest.
Jenže Sousedík se proti

rozsudku odvolal a Vrchní
soud v Olomouci případ
vrátil k novému projednání.
Za těžké ublížení na zdra-

ví a šíření nakažlivé nemoci
a další pokus o tyto dva
trestné činy Sousedíkovi
hrozilo až dvanáct let vězení.

V kauze ale nastal zvrat a
obžalovaný v pondělí od-
cházel ze soudní síně zproš-
těn viny. „Jsem šťastný, pro-
tože se konečně dokázalo, že
jsem žádný zločin ne-
spáchal,“ popsal své pocity
po rozsudku Sousedík.

NEVĚROHODNÝ SVĚDEK
Obrat v případu způsobil
psychologický profil poško-
zeného. Podle znalce jde o
osobnost se znaky patolo-
gické struktury, která je ne-

věrohodná. Jak uvedla před-
sedkyně senátu Iveta Šper-

před-
Šper-
před-

lichová ve zdůvodnění roz-
sudku, objevily se tak nové
skutečnosti, ze kterých vy-
plývá, že výpověď poškoze-
ného muže nakaženého vi-
rem HIV (který byl v minu-
losti 14krát soudně trestán a
živil se prostitucí, pozn. red.)
nelze považovat za věro-
hodnější než výpověď obža-
lovaného.
Ani ve druhém bodu ob-

žaloby, pokusu o nakažení

virem HIV a pokusu o šíření
nakažlivé lidské choroby,
neshledal soud Pavla Souse-
díka vinným. Podle něj se
skutek nestal.

DEFINITIVNĚ
ROZHODUTO NENÍ
Rozsudek ale není pravo-
mocný, státní zástupce Leo
Foltýn si ponechal lhůtu pro
odvolání. „K rozsudku se
vyjádřím až po jeho nastu-
dování a pak teprve zvážím,
zda podám odvolání,“ uvedl.

Oco v kauze šlo:
Pavel Sousedík seměl sejít s čtyřiatřicetiletýmpoškozenýmB. K.
v roce 2013. Teprve potom, comělo dojít k pohlavnímu styku
mezimuži,měl přiznat, že je nakažen viremHIV. Obžaloba jej také
vinila, že ohrozil zdraví pětatřicetiletého I. P. „Byl tomůj přítel,
k sexu došlo na základě jeho přání. Věděl oménemoci,“ nesou-
hlasil Sousedík. Soudních líčení se ale jen tak nezbaví, v prosinci
totiž začíná hlavní líčení v úplatkářské kauze, kde čelí Sousedík
další žalobě. Podle policie bral jako komisař, kterýměl na starosti
zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o zbrojní průkaz, úplatky.
V případě uznání vinymu hrozí až deset let vězení.

PAVELSOUSEDÍK.Byl zproš-
těnviny, rozsudekalenenípra-
vomocný. Foto: Deník/Jana Zavadilová

Volba předsedy?
Vondráček musí
počkat do středy

Praha, Kroměříž – Možná
už zítra usedne do třetí
nejvýznamnější ústavní
funkce poprvé politik z
našeho regionu. Včerejší
premiérová schůze Posla-
necké sněmovny v novém
složení měla na pořadu
dne slib nových zákono-
dárců a obsazení sněmov-
ních výborů, volba nového
předsedy dolní komory je
na programu právě zítra.
Jediným kandidátem na
tuto funkci je bývalý kro-
měřížský místostarosta a
zastupitel, právník Radek
Vondráček.
Politik z hnutí ANO byl

v minulém volebním ob-
dobí místopředsedou sně-
movny, deklarovánu má
podporu až 137 poslanců,
volba by tedy měla být
formalitou.
Křeslo šéfa Poslanecké

sněmovny je v českém
politickém systému pova-
žováno za třetí nejvyšší
ústavní funkci po premié-
rovi a prezidentovi. Dosa-
vadním předsedou sně-
movny byl Jan Hamáček, v
minulosti funkci zastávali
třeba pozdější prezidenti
Miloš Zeman a Václav
Klaus.
Z politiků původem ze

Zlínského kraje zatím
žádný nevystoupal v čes-
kém politickém systému
tak vysoko: šéfem poslan-
ců se stal v letech 2006 až
2010 pouze další sociální
demokrat Miloslav Vlček
pocházející z Prostějovska.
Radek Vondráček oslaví

30. prosince 44 let. (hed)

RADEKVONDRÁČEK.
Foto: archivDeníku

Kráva se propadla do sklepa. Pomohli hasiči

Bánov – Neobvyklý zásah
musela v neděli provést
jednotka profesionálních
hasičů z Uherského Brodu
ve spolupráci s dobrovolný-
mi hasiči z Bánova na Slo-
vácku. Do Bánova jeli kvůli
vyprošťování krávy, která se
propadla do sklepních pro-
stor.
„Kráva se odvázala a při

volném pohybu po stodole
se dostala na dřevěnou
konstrukci, která se pod její
váhou zhroutila,“ popsal si-
tuaci na místě mluvčí kraj-
ských hasičů Pavel Řezníček.

kraj-
Řezníček.
kraj-

Komplikace s vyprošťo-
váním představovalo samo
stavení, které svojí stísně-
ností neumožnilo vyzved-
nout krávu pomocí jeřábu.

„Velitel si na místo povolal
technický kontejner a maji-
tel si mezitím zajistil příjezd
veterináře. Následně se roz-
hodlo o vyproštění dobytka
za pomoci popruhů a na-
kladače, který se na místo
podařilo ustavit,“ prozradil
Pavel Řezníček.
podařilo

Řezníček.
podařilo

Po zásahu
byla kráva předána do ve-
terinární péče. (vt)

ZÁCHRANA.Hasiči nemohli použít jeřáb kvůli stísněnosti prostor. Foto: HZS ZK

ÚTERÝ 21. LISTOPADU:
VE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNI V BRUMOVĚ: 14.30 Stani-
slav Hlavica (1947), Hrádek. VE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ
SÍNI VE SLAVIČÍNĚ: 15.00 Jindřiška Holbová (1926),
Slavičín.

STŘEDA 22. LISTOPADU
VE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNI V UHERSKÉM BRODĚ:
12.30 Zdenka Kovaříková (1935), Uherský Brod.

ČTVRTEK 23. LISTOPADU:
V BUDOVĚ NUMERI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ: 15.00 Jan
Kováč (1949), Růžďka. VE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNI
V HOLEŠOVĚ: 14.30 Rostislav Dohnálek (1933), Pří-
lepy.

Děkujeme Pohřebnictví Zlín, kostelu sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně,
Pohřební službě Holešov Petr Hradil, Pohřební službě Orgoník Josef
a Pohřební službě POSPA Uh. Brod. Info: www.pohrebnictvizlin,
www.smutecnioznameni.eu

Koncert
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ MELODIE. I. adventní koncert.
Účinkují: Karolína Žmolíková – soprán, Ludmila Juránková –
klavír, Jan Pohořalý – trubka. Pátek 24. 11. v 19.30, Lázeňské
divadlo, Luhačovice.

Jarmark
DÁMSKÝ ZÁMECKÝ JARMARK. 4. ročník Dámského zámecké-
ho jarmarku. V prostorách nádvoří zámku Zlín vám nabídnou
své výrobky dámy z našeho kraje. Přijďte si užít předvánoční
atmosféru a zakoupit originální dárky pro své blízké. Pátek
24. 11., od 13 do 18 hodin, zámek Zlín.

Předseda Strany svobodných
občanů Pajonk je z Valašska
Zlínský kraj – Novým
předsedou Strany svobod-
ných občanů je od neděle
zlínský krajský zastupitel
Tomáš Pajonk ze Zašové na
Valašsku. „Je to příjemné
překvapení i obrovská zod-
povědnost. Mám šanci dát
Svobodným novou naději a
jsem schopný něco změnit,“
říká Pajonk.

Mluvíte o nové naději. Můžete
být konkrétnější?

Svobodní chtějí nízké daně a
úsporný stát. Vládu, která se
dokáže ubránit i tlakům z
EU. Svoboda je i možnost
vybrat si zdravotní péči, typ
školy a školky...

Budete dbát na prosazování
zájmů rodného Valašska?
Věci pro Valašsko spíš řeším
z pozice zastupitele. Upo-
zorňuji například, že dotace
obcím jsou pro Valašsko
velmi nevýhodné.

Co říkáte na výsledky voleb?
Dopadli jsme špatně. Nedo-
kázali jsme nabídnout něco,
s čím by si nás lidé spojili.

Myslíte, že příště budou vaše
výsledky lepší?
Ano. Musíme ukázat, že
můžeme otevírat témata
a nabízet řešení. (ela)
Foto: archiv Tomáše Pajonka

TOMÁŠ
PAJONK.
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