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Brno a jižníMorava

BRNO, LEDNICE Na to září roku
2006 náhodná kolemjdoucí u rybní-
ka Apollo v katastru Lednice na
Břeclavsku jen tak nezapomene. Na
hladině totiž plavalo tělo v pokroči-
lém stadiu rozkladu. „Během pitvy
byla ztotožněna hluchoněmá dvaa-
dvacetiletá romská dívka Olga S.
z Brna,“ připomněl před časem
emeritní vrchní komisař Vladimír
Matoušek, který tento případ tehdy
vyšetřoval. Na těle měla mrtvá
zvláštní znamení – vytetovaný čtyř-
lístek nad pravým kotníkem a na
pravém rameni písmeno M.
Její vrah dodnes uniká spravedl-

nosti. Brutální čin má být přitom už
v roce 2026 promlčen. Znamená to,
že ten, kdo skutek spáchal, by už
později nemohl být potrestán.
A s tím se nechce smířit spolek Ne-
promlčíme, který se právě o krimi-
nalistické pomníčky zajímá. S tipem
na ten lednický přišel jeden z členů
spolku. S matkou oběti navázal přá-
telský vztah a přesvědčil ji vystoupit
na kameru s tím, že má cenu bojo-
vat za prodloužení promlčecích
lhůt.
Stefania Sztojková, původem ze

Slovenska, dnes žijící v Praze, tak
pro spolek promluvila exkluzivně
poprvé. Olga se jí narodila jako pr-
vorozená v pouhých patnácti le-
tech. „To víte, bylo těžké vychová-
vat hluchoněmou dceru. Co vám
budu povídat. Byla tak krásná, tak
chytrá. Vyhrála i soutěž krásy a cho-
dila do speciální školy. Naučila se
tam odezírat ze rtů, takže jsme
doma nemuseli ani používat znako-
vou řeč,“ vzpomíná.
To, že vrah nebyl dopaden, dává

za vinu policii, která podle ní ne-
udělala dost. „Policie se na vyšetřo-
vání vykašlala. Ani na výslechu
jsem nebyla. Nevím, jestli kvůli
tomu, že jsme Romové, ale asi
ano,“ myslí si Sztojková.
I to je jedním z důvodů, proč se

o případ spolek zajímá. „Zaujal nás
i proto, žemá kromě ‚běžného‘ pro-
mlčení i pro nás zřejmý rasistický
podtext, a to nejen v přístupu poli-
cie, ale také sociálky – hodně námi
pohnul i osud matky, která marně
bojovala o svěření vnučky po své ze-
snulé dceři,“ vysvětluje zakladatel-
ka spolku Zuzana Kosová, sama po-
zůstalá po oběti jedné z takzvaných
orlických vražd.
Olgu tehdy identifikovala druho-

rozená dcera Stefanie Sztojkové Da-
rina podle šperků, náušnice a tří
prstýnků. „Tělo bylo ve značně po-
kročilém stadiu rozkladu. Já bych
tam přijet opravdu nedokázala,“
dodává Sztojková. Sestra zavraždě-
né Darina Bílá, žijící v Brně, se spol-
kem Nepromlčíme mluvila také
a tvrdí, že vedle ní našli v rybníce

ještě další mrtvou dívku. Jde ale
o nikým nepotvrzenou informaci.

Rodina pod dohledem sociálky
Po Olze pátrali policisté devět dnů.
Po objevení těla pitva prokázala sto-
py násilí na hlavě a smrt udušením.
Oběť měla tři děti, nejmladší dceři
byl teprve rok. Podle slov kriminalis-
tyMatouška, který již dnes nežije, ro-
dinu dlouhodobě sledovalo oddělení
sociálněprávní ochrany dětí. Dostali
prý informaci, že žena se svým dru-
hem bere pervitin. „Nebylo to jedno-
duché. O nejmladší vnučku jsem se
po smrti Olinky rok starala. Dnes je
v pěstounské péči, ale díky Člověku
v tísni jsem jí poslala vzkaz, žemá ba-
bičku. Strašně ráda ji někdy uvidím.
Víte, my jsme sice Romové, ale ze
slušné rodiny. Jsem hrozně na čisto-
tu,“ dodává Sztojková.
Podle kriminalistů byl partner za-

vražděné gambler. Jak dříve uvedl
Matoušek, existovaly nepotvrzené
domněnky, že svoji družku prodá-

val za peníze a nakonec ji udal za ně-
jakou částku neznámému muži.
Ostatně i matka zavražděné si mys-
lí, že za smrt dcery nese hlavní od-
povědnost on. „Byl to grázl. Já ho

znala. Hrozně pil. Veškeré peníze
prosázel. Olinka si ale nedala říct.
Myslím, že ji nakonec prodával. Že
ji prodal nějakému cizinci, který
měl úchylku. Ten pak Olinku zavraž-
dil a autem dovezl k tomu rybníku.
Policii jsem to neměla možnost ni-
kdy říct,“ tvrdí Sztojková.

Nenašli svědka
Olžin druh Alois H., tohoto času ve
vězení za krádeže, tvrzení o prostitu-
ci při výslechu několikrát popřel.
„Řekl, že přítelkyni naposledy viděl
dvanáct dnů před objevením její mrt-
voly. Hráli tenkrát spolu na automa-
tech a žena všechny peníze prohrá-
la,“ nastínil Matoušek. Pak prý šli
spolu pěšky domů, muž ale zjistil, že
za nímpartnerka nejde, aměl ji něko-
likrát usilovně hledat. Po dvou
dnech nahlásil zmizení na policii.
Policistům vyšetřování zkompli-

koval fakt, že se nepodařilo najít
svědka. Z kriminálního prostředí se
ale dozvěděli, že oběť nastoupila

do vozidla BMW tmavé barvy s me-
zinárodním označením.
„O řidiči zjistili, že se jedná o ra-

kouského občana, jenž dojížděl na
víkend do Brna, kde vyhledávalmla-
dé romské dívky kvůli sexuálním
službám. Ani tento směr pátrání
však nevedl k dopadení pachatele.
Nepodařilo se najít žádného svěd-
ka, který by věrohodně potvrdil, že
žena do vozidla s nějakým mužem
nastoupila za účelem erotických slu-
žeb,“ povyprávěl ještě Matoušek.
Vyšetřování je teď sice ukončeno

či odloženo, ale pokud se objeví
nové informace, policie má mož-
nost spis znovu otevřít.
Matka zavražděné se teď obává pro-

mlčecí lhůty. „To je strašný nesmysl.
Vražda přece zůstane vraždou na-
vždy. Víte, není horší věc, než když
rodič přežije své dítě. Kdybych vra-
ha znala, nevím, co bych dělala. Asi
bych ho sama zabila. Ale já jsem věří-
cí. Věřím, že na každého jednou do-
jde,“ uzavírá Stefania Stjozková.

Vrah ženy se čtyřlístkem
na noze uniká už 15 let

BRNO Zastupitelé brněnských Bo-
hunic chtějí odvolat místostarostu
Milana Hrdličku (ČSSD). Tvrdí, že si
navzdory opatřením vyjel zalyžo-
vat do Polska, kam navíc láká veřej-
nost prostřednictvím videa. Politik
se brání, že se ničeho špatného ne-
dopustil a jde jen o politický boj.
Chování místostarosty kritizuje

šestice zastupitelů. Dokonce chtějí
mimořádné jednání zastupitelstva,
kde budou požadovat politikovu re-
zignaci. „Důvodem projednání je
zcela nepřijatelné chování panamís-
tostarosty Milana Hrdličky v době,
kdy čelíme dlouhodobě nepříznivé
epidemiologické a zdravotní situa-
ci. Kvůli čemuž platí dlouhodobá
vládní krizová opatření spočívající
mimo jiné i v doporučeném omeze-
ní zbytného volného pohybu obyva-
tel a doporučení ministerstva zahra-

ničních věcí cestovat do zahraničí
pouze v nezbytných případech, me-
zi které nepatří turistika,“ píší zastu-
pitelé v oficiálním prohlášení.
Konkrétně je to Robert Kotzian

(Brno Plus), Antonín Brzobohatý
(ANO), Vít Prýgl (ANO), Michal
Kincl (TOP 09), Eva Duřpektová
(Brno Plus) a bývalý starosta Miloš
Vrážel (Brno Plus).
Říkají, že Hrdlička opatření jasně

porušil 16. února a navíc ještě láká
do Polska další lidi prostřednictvím
videa na sociálních sítích. „Svým ve-
řejně prezentovaným vystoupením
tak nabádal spoluobčany k ná-
vštěvě Polska, které ministerstvo
zdravotnictví ve svém sdělení ze
dne 15. února řadilomezi země s vy-
sokým rizikem nákazy onemocnění
covid-19,“ píší ještě zastupitelé, kte-
ří chtějí místostarostu odvolat.

Hrdlička tvrdí, že žádná naříze-
ní neporušil. „V Polsku jsem byl
před měsícem v době dovolené.
V té době žádný zákaz nebyl. Řád-
ně jsem se nechal otestovat, jsem

v tomto zodpovědný. Je to jen poli-
tický boj a jejich válka, protože jsem
nechtěl vstoupit do připravované
koalice na radnici. Kdybych se něče-
ho špatného skutečně dopustil, sám
bych odstoupil,“ brání se Hrdlička.
Nevidí ani nic špatného na videu,

které zveřejnil. „Pouze jsem na vi-
deu řekl, že je tam sníh, plné parko-
viště, ale jinak dobré podmínky.
Tedy za tři. Nikoho jsemale nenabá-
dal, aby sedl do auta, jel do Polska
a porušil opatření, jak to někdo pre-
zentuje. Jsou to lživá a zavádějící
tvrzení,“ argumentuje ještě politik
s tím, že video raději stáhl.
Hrdlička byl terčem kritiky už před

čtyřmi lety, když v místním zpravo-
daji přirovnal přistěhovalce ke slimá-
kům. Tvrdil, že chtěl vyvolat diskusi,
protože si musíme chránit naši zemi.
— Veronika Horáková

MatkaStefania Sztojková tvrdí, že policie ji kvůli smrti
dcery ani nevyslechla a připisuje to i tomu, že je Romka.
Podle ní za tragédii nese odpovědnost tehdejší partner
zavražděné.

Markéta Dušková
s přispěním
Veroniky Horákové

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

OběťDvaadvacetiletá Olgaměla tři
děti. Její tělo našli u břehu rybníka
Apollo. 2x foto: spolek Nepromlčíme

BRNO Asi stovka lidí včera odpoled-
ne přišla na demonstraci proti vlád-
ním opatřením, kterou svolalo sdru-
žení Manifest.cz na brněnský Zelný
trh. Oficiálně bylo shromáždění po
20 minutách rozpuštěno, demon-
strující pak ještě hodinu a půl pocho-
dovali centrem Brna. Policisté před
začátkem akce zahradili všechny pří-
stupové cesty na Zelný trh a přícho-
zím kontrolovali doklady. Přes záta-
ras se nedostalo několik desítek lidí.
„Z velké části se ale jednalo o pouhé
kolemjdoucí, kteří chtěli přes Zelný
trh projít, a našli si tak jinou cestu.
Další lidé nebyli do prostoru vpuště-
ni, protože přijeli z jiných okresů,
a porušili tak platná nařízení,“ uvedl
mluvčí policistů Pavel Šváb.
Na náměstí postávala asi stovka

lidí, velká část z nich neměla na ob-
ličeji roušku ani respirátor. „Přišly
jsme se sousedkou vyjádřit svůj ná-
zor, protože nesouhlasíme s tím, co
se tady děje. Mělo by se to řešit úpl-
ně jinak, neměly by děti tvrdnout
doma,“ uvedla Jarmila Adamcová
z Brna, která na demonstraci přišla
i se všemi dětmi.
Ještě před řečníky vystoupil na pó-

dium tajemník městské části
Brno-střed Petr Štika a vyzval pří-
tomné, aby dodržovali platná naříze-
ní, jinak bude jejich shromáždění
ukončeno. To se stalo po 20 minu-
tách, poté co jeden z řečníků přítom-
né vyzval, aby nenosili roušky a ne-
dodržovali ani další nařízení. Účast-
níci demonstrace se poté vydali na
pochod centremměsta. (ČTK)

„V Polsku jsem byl
před měsícem.
Řádně jsem se nechal
otestovat. Je to jen
politický boj.“
MilanHrdlička, místostarosta Bohunic

Mrtvou ženu s vytetovaným
čtyřlístkem nad kotníkem
objevili před 15 lety u břehu
lednického rybníka. Za pár let
hrozí promlčení vraždy. Matka
oběti teď poprvé promluvila,
i o údajně odbytém vyšetřování.
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Vyjel na lyže do Polska, chtějí ho odvolat Demonstraci v Brně
rozpustili po 20 minutách

Spolek Nepromlčíme

● Vznikl v roce 2020 na popud po-
zůstalých a obětí z kauz promlče-
ných trestných činů, konkrétně
vražd.
● Tvoří ho lidé napříč společností
s profesním či osobním vztahem
k tématu – právníci, oběti trestných
činů, novináři či kriminalisté.
● Otevírá společenskou diskusi nad
tématem fungování a smysluplností
promlčení závažných trestných činů
a bojuje za prodloužení promlčecích
lhůt – u vraždy je v ČR promlčecí
doba 15 let. U výjimečných typů
(zvlášť surová vražda, vražda na tě-
hotné ženě, na dítěti) je to 30 let.
ČR se pohybuje pod evropským prů-
měrem a například v sousedním Ra-
kousku se vražda nepromlčuje vů-
bec. Kupříkladu podvod může být
promlčen už za tři roky a po znásil-
nění pachatel na svou bezúhonnost
čeká pouhých pět až 15 let.


