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Právník před soudem: měl
obtěžovat ženu svého klienta
JANA ZAVADILOVÁ

Kroměříž – Případ kroměříž-
ského právníka a insolvenční-
ho správce – šestašedesátile-
tého Jiřího M. – ve čtvrtek za-
čal řešit Okresní soud v Kro-
měříži.
Muž je obžalován z proná-

sledování a nebezpečného vy-
hrožování. Hrozí mu až čtyři
roky.
Podle obžaloby měl od za-

čátku loňského roku do letoš-
ního července pronásledovat,
požadovat sex a vyhrožovat
manželce svého klienta. Obža-
lovaný vinu přiznal jen zčásti.

„Pokud jde o pronásledová-
ní, přiznávám se tak, jak je
popsáno v obžalobě, jen zčásti.
Správné to nebylo, stydím se

za to,“ doplnil tiše. „Rozhodně
se necítím být vinný přečinem
nebezpečné vydírání,“ komen-
toval obžalobu Jiří M.
Poprvé se dvojice dle výpo-

vědí měla setkat v březnu

2016, kdy manžel poškozené
nastoupil do výkonu trestu.
Postupně se z nich stali přátelé
a muž začal pomýšlet na více.

„Bylo jasné, že má o mě zájem.
Usoudil jsem, že něco bude.
Byla sympatická, hezká, mladá
žena, která byla v tíživé situa-
ci, a já jsem jí chtěl pomoct,“
vyprávěl správce.

Jenomže žena jeho city ne-
opětovala a začala se mu vy-
hýbat. To však Jiří M. těžce
nesl. Začal ženu podle soudu
doslova zasypávat SMS zprá-
vami. Za sledované období jich
poslal téměř tisíc. Ze začátku
šlo o zprávy hezké, později už
byly vulgární až výhrůžné.
Její výslech musel být pro-

veden odděleně v jiné míst-
nosti. Z obžalovaného má prý
strach, dokonce navštěvuje
psychologa.
Hlavní líčení bude pokračo-

vat po vypracování znaleckých
posudků z oboru psychologie
obžalovaného i poškozené.

Byla sympatická, hezká, mladá žena,
která byla v tíživé situaci, a já jsem jí
chtěl pomoct.“ obžalovaný Jiří M.

Oprava hlavního
tahu přinese
komplikace
Kroměříž – S dopravními
komplikacemi budou muset
v následujících měsících počí-
tat řidiči při příjezdu do Kro-
měříže od Hulína a i v opač-
ném směru.
Ředitelství silnic a dálnic se

totiž rozhodlo pustit se do
opravy povrchu silnice právě
v ulici Hulínská a Kaplanova.
„Práce začnou od křižovatky

s dálničním napojením a bu-
dou pokračovat postupně ve
čtyřech etapách směrem do
Kroměříže,“ upřesňuje tiskový
mluvčí kroměřížské radnice
Jan Vondrášek.

PROVOZ BUDOU ŘÍDIT
SEMAFORY
Obousměrný provoz, který
bude zachován po celou dobu
oprav, tady budou řídit pře-
vážně mobilní semafory.
Omezení si stavba vyžádá

i pro chodce. Postupně budou
uzavřeny přechody, nejdříve
v Hulínské ulici a poté
i v Kaplanově. Na nezbytně
nutnou dobu bude mimo pro-
voz i autobusová zastávka
Kaplanova, Plastika. Práce by
měly být hotové 15. října le-
tošního roku. (jab)

Dožínky Zlínského kraje v Kroměříži se blíží
Kroměříž – Konec žní už po
dvanácté zemědělci ze Zlín-
ského kraje oslaví v Kroměříži
Dožínkovou slavností.
Ani letos nebude chybět

folklorní přehlídka. „Loni se
dožínkového průvodu zúčast-
nilo zhruba 800 krojovaných
účinkujících, letos se očekává
podobný počet,“ podotýká tis-
kový mluvčí kroměřížské rad-
nice Jan Vondrášek.

GASTROFESTIVAL, VÝSTAVA
I WORKSHOPY
Dožínkový průvod krojovaných
vyjde z Komenského na Velké
náměstí v sobotu 18. srpna
v 10 hodin a zahájí tak hlavní
den oslav. Součástí akce je
mimo jiné také bohatý dopro-
vodný program, a to nejen
hudební. Připravuje se napří-
klad gastrofestival, na němž
každý region může prezento-
vat své speciality, také výstava
zemědělské techniky,
workshopy a mnoho dalšího.
„Děkovná mše svatá za úro-

du se uskuteční ve 13 hodin
v chrámu svatého Mořice,“
podotýká ředitelka Domu kul-
tury v Kroměříži Daniela Heb-
narová. Novinkou v tomto
ročníku bude laserová světelná
show, která slavnosti ukončí.

PRÁCE NA POLÍCH VRCHOLÍ
Žně ve Zlínském kraji jsou
momentálně v plném proudu.
Pomalu už je sklizena jak
řepka, tak i většina obilí. Vý-
nosy u pšenice a ječmene jsou
podobné, jako tomu bylo
v loňském roce. U řepky se
odhaduje výnos větší, kolem
3,5 tuny na hektar. Přičemž
podle Českého
tuny
Českého

tuny
statistického

úřadu minulý rok byl necelé
tři tuny.
Avšak výnosy na Kroměříž-

sku budou podle ředitele

Okresní agrární komory Kro-
měříž Milana Hebnara nižší.
„Příčinou je sucho, kvůli ně-
muž jsou zrna menší. Naproti
tomu řepka se jeví ve srovnání
s minulým rokem lépe,“ ob-
jasňuje ředitel.
I přes pokles úrody obilí bý-

vá Kroměřížsko stále považo-
váno za obilnici kraje, kdy zde
zemědělci pravidelně dosahují
nejvyšších výnosů. Právě z to-
hoto důvodu se oslava konce
sklizně koná právě
v Kroměříži. (jab)

OSLAVAÚRODY.Dožínky Zlínského kraje se letos v Kroměříži
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