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Opilý
ý
edu
na mopedu
ROUSÍNOV (mat)
t) –
Opilý namol usesedl za řídítka moopedu muž (33) z
Vyškovska. Klič-koval po silnici,
nakonec se dostal do protisměru, kde napálil do škodovky. Flamendr po
nárazu přeletěl
přes kapotu auta
a
a hlavou rozbil čelelní sklo. Kupodivu se
rychle otřepal a zvládl i dechovou zkoušku. Přístroj mu naměřil dvě a půl promile.
mile. Hrozí
mu trestní stíhání,í, navíc jel
bez řidičáku.

Foto PČR

Srážky
s motorkáři

LHENICE (hra) – Na silnice po zimní pauze vyjeli motorkáři a překvapili automobilisty. Řidička
v hyundai nedala v sobotu vpodvečer přednost
jezdci na motorce BMW
(na snímku) a srazila ho.
„Motorkáře převezl vrtulník do nemocnice, tam
skončila i jeho spolujezdkyně. O den dříve narazil na Jindřichohradecku ford zezadu do řidiče elektroskútru. Ten zemřel na místě,“ řekla policistka Martina Joklová.

SOVY SE SLÉTAJÍ
DO OLOMOUCE
Načapán u hnízda na
paneláku! Tento snímek
nyní získal zvláštní cenu
Czech Nature Foto.

Z hnízda číhal,
co se děje
venku.

Rarita!
Výreček
zahnízdil
na paneláku
Ornitologové
se k hnízdu
dostávali
pomocí
výškové
techniky.

...a vyhrál zvláštní cenu
OLOMOUC (rys) – Extrémně vzácná sova, která vyhledává lesy a háje.
Tak popisovali ornitologové výrečka malého.
V Olomouci si ale našel
jiné bydlení, zahnízdil
přímo na paneláku!
Hanácká
metropole
se díky této raritě v loňském roce zapsala do přírodovědných dějin. Hnízdo výrečka malého, který navíc vyvedl mláďata, vědci objevili na jednom z městských sídlišť.
„Je to taková vzácnost, že
šlo o ornitologickou raritu roku,“ popsal Blesku

Spadl na
ě strom
něj
KRÁSNÁ (chm) – Na lesníka (†43) při práci v Krásné
na Frýdecko-Místecku zasáhl padající strom. Do těžkého terénu byl lékař vysazen z vrtulníku pomocí palubního jeřábu. I přes
rychlou pomoc se však nepodařilo muže zachránit.
„Pacient utrpěl poranění
hlavy, které bylo smrtelné.
Na místě mu podlehl,“ uvedl záchranář Lukáš Humpl.

objev uznávaný ornitolog
Tomáš Grim.
Podle něj je v Olomouci pro ptáky ideální prostředí. „Je tu rozsáhlý komplex parků, které jsou navíc propojené,

to je zásadní. K tomu je
tu hojnost vody, městem
protéká Morava, Bystřice či Mlýnský náhon,“
konstatoval Grim. Za snímek výrečka u hnízda v
polystyrenovém obložení
domu nyní získal zvláštní
cenu v soutěži Czech Nature Foto.

Divočina
na českých
sídlištích

POLICISTÉ A HASIČI SI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HRÁLI NA KOVBOJE

Mezi domy
naháněli
krávy

Krávy se proháněly
po zeleni okolo domů.

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Tři uprchlé
krávy a jedno tele se v sobotu v podvečer v Českých Budějovicích postaraly o velké povyražení. Zchvácený
skot pobíhal po ulicích, naháněli ho
hasiči a policisté.

odchytové akce se zapojili policisté, hasiči i městští
strážníci,“ uvedla policistKrávy se dostaly na svobo- ka Martina Joklová.
du asi ze špatně zajištěného
návěsu. „Rozutekly se k
Pěna u huby
obchodnímu domu Tesco Zvířata překážela na vytížea na sídliště Vltava. Do né čtyřproudovce, zatoulala
Text: Vladimíra Hradská
Foto: PČR, HZS Jarda J., Lucie
Jirková Kratochvílová

se i na sídliště Máj. „Naháněli je s houkajícími auty.
Krávy byly vystresované,
měly pěnu u huby, chudinky,“ popsala Blesku jedna ze
svědkyň. „Jedna byla i na
Výstavišti, šla kolem nás.
Nápad jezdit za ní rych-

le s houkajícími a blikajícími auty nebyl moc dobrý,“ popsala další. Úspěšný
odchyt se tak podařil až po
zásahu veterinářky. „Některé krávy musela uspat. Naštěstí během akce nebyl nikdo zraněn, ani nedošlo ke

škodě na majetku,“ dodala
Martina Joklová.

Naháňka bude mít dohru,
řidiče čeká správní řízení.
Bude vysvětlovat, jak se
zvířata z návěsu dostala.

ČECHY/MORAVA 7

Pondělí 28. března 2022

Republika jje vyprahlá
y
a...

Vzplály kalhoty
Vážné popáleniny utrpěl
při vypalování trávy muž v
Bystřici pod Hostýnem na
Kroměřížsku. Když se snažil šířící se požár uhasit,
vzňaly se na něm kalhoty.
Skončil v nemocnici.

Požáry spalují Česko

Kalous ušatý si
oblíbil stromy
na olomouckých
hřbitovech.

Jak bude
Dnes ještě teploty vystoupají až na rekordních 21 °C. Od zítřka se již začne počasí měnit.
Během týdne bude většinou oblačno až zataženo. Meteorologové očekávají déšť a ve vyšších polohách sněžení. Nejchladnější a také větrný bude konec týdne, kdy teploty přes den vystoupají na 3 až 7 °C a noční klesnou až k -2 °C.

K požárům vyjížděli
o víkendu i hasiči na
Královéhradecku.

Ulicemi
zní houkání
Olomoučtí obyvatelé jsou už léta
zvyklí, že tamní hřbitovy jsou domovem kalousů ušatých, kteří se v
noci dorozumívají temným houkáním. Vedle nich a výrečka tam Tomáš Grim objevil i sovu pustovku.
„Máme tu i puštíky, a loni jsem
dokonce při pátrání po výrečkovi narazil i na sovu pálenou,“ prozradil ornitolog.

tento měsíc už k bezmála tisícovce požárů.
„Letošní březen je
rekordně bohatý na
množství délky slunečního svitu, kdy doteď nasvítilo přes 200
hodin. Slunečné po-

časí ale zároveň prohlubuje sucho,“ uvedla meteoroložka Dagmar Honsová. Právě extrémní nedostatek vláhy
nadělal vrásky hasičům.
Jen v okolí Prahy hořelo v březnu už více než

Nadýchal
se kouře

200krát. Vypalování trávy má už dokonce první oběť. Tento týden by
ale půdu měl propláchnout déšť a riziko požárů
opadnout. Se srážkami
však přijde také ochlazení, a to až o 15 °C.

Při vypalování suché trávy
přišel v sobotu odpoledne
o život senior (†72) v Krsicích na Písecku. Nadýchal
se jedovatého dýmu, více
ukáže až pitva.

Foto HZS

ČR (jad, vet) – Sucho
rozpálilo republiku.
Zatímco lidé nasávali energii jarního slunce, země kvůli nedostatku srážek vyprahla na troud. Hasiči po
celém Česku vyjížděli

Spálený oděv.
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Krávy se
rozutekly na
panelákové
sídliště Vltava.
Hasiči se po
úspěšném odchytu
se zvířetem vyfotili.
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Foto pro Blesk – Tomáš Grim, Lenka Harmáčková
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