
STRANA     10 Aktuality NJR - DUBEN  2010

 U viaduktu na ulici Pražská byl 
zadržen mladík sprejující na těleso 
mostu. Podezřelý sprejer se pokoušel 
před strážníky utéct směrem k řece. 
„Strážníci mladíka pronásledovali a on 
se jim pokusil utéct skokem do řeky. Po 
chvíli se pokusil z vody vylézt na břeh, 
ale z důvodu vysoké vrstvy sněhu na 
břehu a pravděpodobně také z důvodu 
prochlazení se mu to nedařilo. Jeden ze 
zakročujících strážníků muže z vody 
vytáhl,“ popsal marný útěk mladíka 
zástupce ředitele městské policie 
Stanislav Maštera. Na místo byla 
z důvodu prochlazení zadrženého 
přivolána rychlá záchranná služba a 
Policie ČR.  

 Strážníci také zadrželi dvojici 
mužů, kteří se vloupali do domu 
v Křížové ulici a následně se pokusili 

vloupat do Centra sociálních služeb, 
které se v domě nachází. Strážníci na 
místě pachatele vloupání zadrželi, 
a předali je k dalšímu řešení Policii 
ČR. Později se ukázalo, že zadržení 
muži mají na svědomí celou řadu ji-
né trestné činnosti. 

Na křižovatce ulic Benešova a 
Dvořákova bylo zjištěno stojící vo-
zidlo s řidičem, který vykazoval 
známky silné podnapilosti. Na místo 
byla přivolána záchranná služba a 
Policie ČR, přičemž vyšlo najevo, že 
sem řidič dojel pod vlivem alkoho-
lu. Orientační dechovou zkouškou 
mu bylo naměřeno v krvi 4,61 pro-
mile alkoholu. Mimo výše uvede-
né strážníci zaznamenali zvýšené 
množství krádeží v obchodech nákup-
ního centra City Park.                    -lm-

Sprejer utíkal marně

V ZÁVĚREČNÉ etapě bude stávající exotárium přestavěno na novou expozici 
plazů, což bude největší a nejnákladnější pavilon, který bude stát přes 50 milionů 
korun.

Jihlavská ZOO se bude dál rozvíjet...

PAVILON plazů z pohledu od jihovýchodu. Vnitřní uspořádání s mohutnými 
kmeny stromů a vodopádem bude v návštěvnících vyvolávat dojem pralesa, plášť 
budovy z mosazných plátů bude evokovat kůži plazů. U vchodu do pavilonu by 
návštěvníky měla „vítat“ asi dvoumetrová hlava obřího druhohorního krokodýla 
Deinosucha.

Dvoustranu připravil z podkladů magistrátu –lm-

EXPOZICE Asie by měla vyrůst v letech 2012 až 2013 a měla by hostit opice a 
jeřáby.

EXPOZICE Austrálie má připomínat bělošskou farmu. Nebudou chybět typická 
větrná čerpadla vody, termitiště, umělé skalní úvary, typické pro Austrálii bude 
rovněž zbarvení půdy... Vznikne tak prostor pro klokany, emu, papoušky či kasuá-
ry - povahou sice nepříliš přátelské, ale divácky velmi atraktivní australské ptáky. 


