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Neformální setkání pofiádal pfiedse-
da Senátu Parlamentu âeské republi-
ky pan Milan ·tûch 15. 1. 2014 v bu-
dovû Senátu PâR v Praze. Pfiedseda
v úvodu pronesl krátkou fieã o práci
Senátu v roce 2013 a vyjádfiil zájem
o spolupráci senátorek i senátorÛ se
sdûlovacími prostfiedky v nadcházejí-
cím roce, coÏ byl primární zámûr ce-
lé akce. Novináfii tak mûli pfiíleÏitost
politiky poznat i z jiné stránky, neÏ
pouze za mikrofonem. Pfii následné
volné diskuzi s bohat˘m obãerstve-
ním byly bofieny zbyteãné bariéry
a nedorozumûní, které mnohdy pfii
formálních reportáÏích vznikají.
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Listy regionÛ se na pozvání senátora za obvod 49 – Blansko
Jozefa Regece zúãastnily tradiãního novoroãního setkání se-
nátorek a senátorÛ se zástupci sdûlovacích prostfiedkÛ. 

Majitelé domkÛ i rekreaãních chat na Boskovicku si mo-
hou alespoÀ z ãásti oddechnout. Blanen‰tí kriminalisté to-
tiÏ zakroãili proti ãinnosti skupiny tfií pachatelÛ, ktefií buì
samostatnû, ale vût‰inou ve skupinû podnikali nájezdy do
rÛzn˘ch lokalit v Boskovicích a okolí. Lidem brali v rÛz-
n˘ch obdobích loÀského roku zejména ty vûci, které moh-
li následnû prodat ve sbûrnách druhotn˘ch surovin a zís-
kat tak peníze pro svoji potfiebu.  

POZVÁNÍ MASOPUST...
- více na str. 4

Pfiedseda Senátu PâR Milan ·tûch 
pfii zahájení akce.

Pozvaní novináfii se senátory na leto‰ním setkání.

Setkání v Senátu
Parlamentu 

âeské republiky

âinnost tfií pachatelÛ ve vûku dva-
advaceti, pûtatfiiceti a ‰estatfiiceti let za-
cházela nûkdy aÏ do kuriózních situací.
Vloni v polovinû února jeden z pachate-
lÛ napfiíklad z rekreaãní chaty v oblasti
zvané „Rovná” u Boskovic vyboural
z terasy nosnou traverzu, kterou pak
prodal v kovo‰rotu. Po vybourání tra-
verzy se ãást terasy zbortila. Zatímco
krádeÏí traverzy vznikla ‰koda za nece-
lé 2 tisíce, na chatû majitel ‰kodu vyãís-
lil nejménû na dal‰ích 10 tisíc korun.

Kromû tohoto pfiípadu se pachatelé nû-
kolikrát vloupali do chat ve Lhotû
Rapotinû, kde brali plechové dvefie, kovo-
vé stoliãky, jízdní kola, le‰enáfiské i dal‰í
trubky, ãerpadla, ale také napfiíklad pfií-
vodní kabely, zavafieniny, víno a tvrd˘ al-
kohol. Co nepobrali, to poniãili. Majitelce
jedné z chat rozbili napfiíklad ãernobíl˘ te-
levizor a komodu, rozbíjeli také okna
a dvefie. V jin˘ch místech zase vzali na-
pfiíklad kovové nádrÏe na vodu, konzervy
s masem nebo med. Pfiímo v Boskovicích
zase nav‰tívili prÛmyslov˘ areál, kde kro-

mû mûdûn˘ch kabelÛ odãerpali je‰tû i naf-
tu ze zaparkovan˘ch nákladních aut
a traktorÛ. Jednalo se o víc jak 80 litrÛ pa-
liva v hodnotû asi 3 tisíc korun.

Nûkteré jejich „v˘lety” za krádeÏe-
mi v‰ak neskonãily dle jejich pfiedstav.
Napfiíklad v Doubravici nad Svitavou
zaãali v kvûtnu strhávat mûdûné okapy
a svody z jedné z místních budov. KdyÏ
uÏ je mûli na zemi a pfiipravené k odne-
sení, vyru‰ili je majitelé budovy a svo-
dy tak zÛstaly na místû.

Nejmlad‰í z pachatelÛ se pak je‰tû
zamûfioval na krádeÏe vûcí v obchod-
ních domech. Zejména v období pfied
vánoãními svátky, tedy vloni koncem
listopadu, kradl potraviny ve dvou bla-
nensk˘ch supermarketech a jednou ta-
ké v Boskovicích. Bral zde pfiímo z re-
gálÛ do bundy cukrovinky, ãokolády,
s˘ry, kávu, jídlo pro psy, ale také ciga-
rety a drogistické potfieby. Kromû toho
nalezl platební kartu na autobusovém
nádraÏí, kterou si ponechal.

Pokraãování textu na stranû 3

Policie dopadla chatkové
zlodûje na Boskovicku

inovují
Na na‰ich webov˘ch stránkách www.listyregionu.cz vám, na‰im ãte-

náfiÛm, pfiiná‰íme ve spolupráci s panem Su‰ilem jiÏ del‰í dobu zajímavé
videoreportáÏe z na‰eho regionu.

Od leto‰ního roku v rámci zkvalitnûní poskytovan˘ch informací mÛÏe-
te novû na na‰ich stránkách najít také audio reportáÏe, které mÛÏete pfie-
hrávat pfiímo v pfiehrávaãi na na‰ich stránkách.

A nejedná se o jedinou inovaci v tomto roce. Sledujte na‰e noviny i we-
bové stránky, brzy se doãkáte dal‰ích… redakce


