Einen möglichen „Mörder“ Julias kann eine neue Methode überführen
Mit großer Wahrscheinlichkeit kann eine moderne analytische Methode den Mörder der
sechzehnjährigen Julia Kührer hinter das Gitter bringen. Julia ist vor sieben Jahren im
österreichischen Pulkau verschwunden und wurde fünf Jahre überall, mitunter auch in der
Znaimer Gegend, vergebens gesucht. Erst im Juni 2011 wurden ihre körperlichen Überreste im
Erdkeller eines verlassenen Hauses in Dietmannsdorf gefunden. Sein Eigentümer Michael K., ein
oft

gesehener

Besucher

von

Einrichtungen

in

der

Umgebung

von

Znaim,

war

der

Hauptverdächtige, allerdings wurde er mangels Beweise aus der Haft entlassen. Neuerlich ist er
jedoch wieder verhaftet worden und wartet auf seinen Prozess, der noch in diesem Jahr eröffnet
werden sollte.
„Die Kriminalisten entdeckten auf der Decke, in der Julias Leichnam eingewickelt war,
Hautschuppen des verdächtigen Michael K. Diese Methode mag helfen, ihn zu überführen. Ich
war vom Anfang an der Ansicht, dass er etwas über Julias Verschwinden wüsste,“ sagt der
Sozialwissenschaftler Rainer König-Hollerwöger (siehe Bild), der im Falle von Julia auch seine
persönlichen Nachforschungen durchgeführt hatte. „Die Arbeit der Polizei möchte ich nicht
kritisieren, sie hat sehr gut gearbeitet. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die
Zusammenarbeit

mit

der

Znaimer

Polizei

nach

dem

Verschwinden

Julias

schätzend

hervorheben. Aber die Polizei ist auf ihre Methoden beschränkt und kann beispielsweise nicht so
nahe an Julias Freunde herankommen, wie es mir gelungen ist. Ich konnte einfach anders
vorgehen, als sie,“ erklärt König-Hollerwöger. Er meint, Julia wäre möglicherweise nicht das
einzige Opfer des Verdächtigen gewesen. Im Hinblick auf die wiederholten Besuche von Michel
K. in der Znaimer Gegend sei eine möglicher Weise verbrecherische Tätigkeit hierzulande (in
Tschechien) nicht auszuschließen.
Seine sechsjährigen Bemühungen fasste König-Hollerwöger im Buch „JULIA K. Gewissheit der
Ungewissheit“ mit dem Untertitel „Drama und Rätsel einer Vermissten“ zusammen. „Die
rätselhafte Situation von Julia begleitete mich die letzten sechs Jahre meines Lebens, was in
diesem Buch geschildert wird. Das Buch ist in Deutsch herausgekommen, aber ich bin dabei,
auch die Übersetzung ins Tschechische vorzubereiten.“ fügte der Autor hinzu. Übrigens ist er
sehr vielseitig, fast ein Renaissance-Mensch, der neben mehreren verfassten Bücher (u. a. dem
bereits auch im Tschechischen vorliegenden Buch “GRENZSTRICH ÖSTERREICH – TSCHECHIEN“
mit Geschichten von Prostituierten im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet) auch an einem
wissenschaftlichen Forschungsprogramm arbeitet, im Hinblick auf Gewalttätigkeit gegen Frauen
und Kinder in breiteren Zusammenhängen. Außerdem ist er ein ausgezeichneter Pianist und
Komponist. Übrigens veranstaltete er im Rahmen der Fahndungen nach der vermissten Julia
eine Reihe von Benefizkonzerten, und dies auch in Znaim.
In der vorigen Woche sprach er hier im zweisprachigen Gymnasium nicht nur über seine Arbeit
und Bücher, sondern hatte auch eine rege Gesprächsrunde mit Schülerinnen und Schülern
dieses Gymnasiums in Znaim (Znojmo). „Das war interessant, die Schüler und Schülerinnen
waren sehr aktiv, was mich recht angenehm überraschte,“ bemerkt dazu König-Hollerwöger.
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Vraha Julie mže usvdit novinka
ZNOJMO (chaf). Zcela nová kriminalistická metoda zřejmě pomůže
dostat za mříže vraha šestnáctileté
Julie Kührer, která před sedmi lety
zmizela z rakouského Pulkau a rodiče ji pak pět let marně hledali,
mimo jiné i na Znojemsku. Teprve v
červnu roku 2011 objevili její ostatky
ve sklepě opuštěného domu v Dietmannsdorfu a jeho majitel Michael
K., který byl častým návštěvníkem
podniků na Znojemsku, byl hlavním
podezřelým, ale nakonec byl pro nedostatek důkazů propuštěn z vazby.
Nyní už je ale opět zadržený a čeká
na zahájení procesu, který by měl začít ještě v tomto pololetí.
„Kriminalisté objevili na dece, ve
které byly nalezeny ostatky Julie šupiny z kůže, která patřila Michaelovi
K. Tato nová metoda jej snad pomůže usvědčit. já jsem jej podezříval
od počátku,“ uvedl sociolog Rainer
König - Hollerweger (na obr.), který
vedl v případu Julie své vlastní soukromé pátrání. „Nechci kritizovat
práci policie, dělala ji dobře. V této
souvislosti bych chtěl ocenit i spolupráci se znojemskými policisty po
zmizení Julie. Ale policie je limitovaná svými metodami a nedostane se
třeba tak blízko k Juliiným přátelům,
jako se to povedlo mě. Mohl jsem
postupovat poněkud jinak než oni,“
vysvětlil König - Höllerweger. Ten se
domnívá, že Julia nemusela být jedi-

nou obětí Michaela K. Vzhledem k
jeho častým návštěvám Znojemska
podle něj není vyloučené, že mohl
něco spáchat i tady.
Své šestileté úsilí shrnul v knize Julia
K. - jistota nejistoty s podtitulem Záhada jednoho zmizení. „Případ Julie
provázel posledních šest let mého
života a je to shrnuto v této knize.
Zatím vyšla německy, ale připravuji

sobotu 11. května v zasedací místnosti v přízemí znojemské radnice
na Obrokové. V dopoledním bloku od 10 do 12 hodin se představí
Znojmo, německé Torgau, Bratislava - Ružinov a Nové Zámky.
Odpoledne od 13 do 15 hodin se
můžeme těšit na italské Trento Villazzano, polskou Strzegom a italské Pontassieve.

i její český překlad,“ dodal König - Hollerweger, který je všestranným,
takřka renesančním člověkem, vedle
autorství několika knih (mimo jiné i
česky vydané Na ulici u silnice s příběhy prostitutek z česko-rakouského
pohraničí) pracuje na sociologickém
programu věnovaném právě násilí
na ženách v širších souvislostech, a je
také výtečným klavírním virtuosem

a hudebním skladatelem. Ostatně v
rámci pátrání po zmizelé Julii uspořádal několik benefičních koncertů i
ve Znojmě.
Zde minulý týden představil nejen
svoji knihu, ale měl také besedu se
studenty gymnázia. „Byla opravdu
zajímavá, studenti při ní byli velice
aktivní, což mě mile překvapilo,“
konstatoval König - Hollerweger.

mapu Evropy o 111 dílcích. Vyhlásili jsme různé kategorie - třídní
kolektivy, jiné kolektivy (například přátelé), rodiny. Tyto kolektivy si vždy vyberou tři zástupce.
Kategorie jednotlivců je rozdělena na dvě skupiny, do dvanácti let
a nad dvanáct let. Zkuste ukázat,
jak jste šikovní!“ vyzývá hlavní
organizátorka výstavy Anna Počarovská. „K vidění jsou desítky

můžeme těšit v roce, kdy Znovín
dosáhl k samotné metě tuzemských
vinařství nejvyšší a kdy jeho vína již
tradičně posbírala všechna možná
ocenění. Na účastníky čeká nejen
řízená ochutnávka dvou „růžovek“
a tří nově certifikovaných bílých vín
VOC Znojmo 2012 (Sauvignon,
Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené),
ale i tradičně speciality gastronomie
a… tentokrát i lahůdka hudební.

Vážení tenái, možná ást z vás navštívila ve stedu 1. 5. 2013 alespo jednu
oslavu Svátku práce. Nechci být nostalgická, ale nikdy nezapomenu, když na 1.
máje nás ráno budila hudba po celém mst. A já se hádala s maminkou, zda mi
dovolí alespo „podkolenky“, když už ne „ponožky“, protože se jí zdálo, že je
stále zima. A když jsem smla jít v kroji, tak to byl májový svátek dvojnásobný.
Pak jsem dala ruku tatínkovi a šlo se do prvodu. Ale to již je dávno.
Po roce 1989 jako by 1. máj neexistoval. Slavili ho pouze komunisté, a proto
byl oznaován pravicí jako komunistický svátek. Poslední dva, ti roky však cítím zmnu. O májových událostech se mluví i v médiích, dokonce se pipomnl
v letošním roce i jeho zrod. Stále více politických stran a seskupení 1. máj slaví.
I když si z tohoto svátku lidské práce nkdo dlá legraci, pestal být trnem v oku
zapšklých antikomunist.
Já jsem byla letos delegována na oslavy do Slavkova a Vyškova. Proto jsem se
nemohla zúastnit oslav poádaných znojemskými komunisty. Zažila jsem tam
bájenou atmosféru naplnnou pátelstvím a odhodláním zmnit tento nespravedlivý a lidi ponižující politický systém v naší zemi.
Po té jsem navštívila oslavy ve Znojm, které poádalo „OMMO“ spolen
s o.s. Smajlík na zahrádce restaurace Na školce. I tam bylo plno. Píjemnou
atmosféru po vystoupení dtí ze „Smajlíku“ pod vedením paní Radky Strmiskové
znásobila perfektní hudební produkce pana Petra Nešetila a samozejm výborné pohoštní, které zajišoval pedseda „OMMO“ pan Zdenk Fruvirt s rodinou. Moje poslední zastavení bylo v sousedním okresu Tebí, kde jsem byla
pozvaná na májovou oslavu do Jaromic nad Rokytnou. Tam jsem se setkala
se svým kolegou, pedsedou poslaneckého klubu Pavlem Kováikem s rodinou.
Jenomže tím pro mne slavnostní den konil a v devt hodin veer jsem odjela do
Prahy, kde 2. 5. 2013 zasedalo plénum Senátu. O jeho jednání vám napíši píšt.

Pozor na objížky
REGION (jm). Ve Výrovicích začaly
práce na kanalizaci a vodovodu a tak
jsou zde rozkopané silnice. Ve dnech
6. až 27. května (první etapa) je tak
uzavřena silnice od zvonice k mostu, ve dnech od 27. května do 17.
června (druhá etapa) bude uzavřen
úsek silnice u točny autobusů. Třetí
etapa uzavírky je plánována od točny
k obecnímu úřadu, a to od 17. června do 19. července. Autobusy v první etapě stavby objíždět nebudou, ve
druhé a třetí etapě povede objízdná

trasa přes obec Tvořihráz a místní
komunikace. Ke zvonici se také dočasně posune autobusová zastávka
„Výrovice host.“
Silničáři začínají opravovat výtluky
na silnici z Lechovic do Borotic, pak
upraví celý povrch. Ve dnech od 6. do
27. května bude proto v pracovní dny
vždy od 7 do 18 hodin tato komunikace uzavřena. Vozovka se zprůjezdní i o víkendech a o svátcích. Objížďka vede z Lechovic přes Čejkovice a
Božice do Borotic.

stavebnic puzzle. Já jsem do této
stavebnice blázen, většina exponátů pochází z mé sbírky. Nechala
jsem dovézt některé stavebnice
například i z Kanady, Ameriky
nebo Anglie,” svěřila se organizátorka. Výtěžek z výstavy půjde na
podporu místního dětského domova. Výstava je instalována na
Nádražní ulici č. 1 v Miroslavi, v
budově bývalého statku a zůstane

v provozu do konce září.
Na výstavě je k vidění největší
puzzle s 52 244 dílky, největší seriově vyráběné puzzle s
počtem 32 256 dílků , mikropuzzle, fotomozaika, puzzle
historické vyřezávané ručně,
atypické dílky, jednobarevné
puzzle, oboustranné a mnoho
dalších zajímavostí.

Se znovínskými ržovými
víny po Vltav

PRAHA (taj). Jak lze také romanticky prožít květnový den na výletě
v Praze? Co třeba na Vltavě a s víny
Vinařství roku 2012 ze Znovínu
Znojmo. Těmi růžovými. Doslova
stovky příznivců vín a romantických
duší vědí o čem je řeč. Již třetí ročník
slavností růžového vína s plavbou
lodí Czechie po Vltavě „Na vlnách
růžového vína“ pořádá Znovín 8.
května 2013. Na letošní plavbu se

www.sanatorium-podlipny.cz
SLOVO SENÁTORKY

Výstava toho nej ze svta
puzzlí v Miroslavi!
MIROSLAV (be). Kdo má rád
svět obrázků sestavených z mnoha
a mnoha kousků, měl by se vypravit do Miroslavi! Tady je otevřena
netradiční a o to zajímavější výstava puzzlí.
„Uvidíte puzzle největší, historické, mikropuzzle, plechové, keramické a jiné zajímavosti ze světa
puzzlí. Součástí výstavy je i soutěž, kdo složí nejrychleji puzzle -
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Probhly svátky jara

Jak se o zele
starají jinde
ZNOJMO (jm). V rámci letošních
Dnů partnerských měst představí
odborníci z těchto měst a ze Znojma systém péče o veřejnou zeleň
ve svých sídlech a také některé
významné “zelené” projekty. Jejich fotodokumentaci bude možné
zhlédnout v době konání Dnů partnerských měst na Horním náměstí.
Prezentace odborníků proběhne v

6. kvtna 2013

Atmosféru na vltavské hladině totiž
podbarví muzika seskupení Edith &
Django live, ve stylu slavného kytarového mága Django Reinhardta. A
to není všechno – na palubě, pod
starobylými oblouky Karlova mostu
potěší také grill párty a míchané nápoje z růžových vín a sektu. A nebude chybět ani sladké překvapení pro
mlsné jazýčky, ať již v podobě růžové
čokoládové fontány nebo championa Vinum Juvenale 2013 Tramínu
červeného-výběru z bobulí roku ročníku 2011. Gastronomicky-vinařská
akce již neodmyslitelně zapadá do
svátku růžových vín spjatého s první
polovinou května, který byl odstartován 1. máje prezentací růžových
vín v Richterově vile a jehož součástí
je také 10. ročník mezinárodní výstavy Jarovín rosé konaný den předem
v prostorách Znojemské radnice. Jak
nám sdělil majitel pořádající agentury Rudolf Mynařík, odplouvá se
z kotviště Na Františku, Praha 1 v 16
a 20 hodin.

Na fotografii jsou děti ze „Smajlíka“ se svojí vedoucí paní Radkou Strmiskovou a senátorkou Martou Bayerovou.

RNDr. Marta Bayerová senátorka a zastupitelka

Všechno nejlepší
ke Dni matek
Druhá květnová neděle je v kalendáři vyhrazena Dni
matek. Alespoň s kytičkou přicházejí děti v každém
věku poděkovat svým maminkám za jejich péči a lásku. Přejeme jim hlavně zdraví a štěstí, tedy věci, které
se za peníze koupit nedají.
Málokdo z nás ví, že myšlenka pravidelně a v mezinárodním měřítku slavit tento svátek vznikla před více
než sto lety, v roce 1907, na počest Anny Jarvisové, statečné ženy, která se odvážila bojovat za práva matek.
To byla v té době myšlenka pokrokovější, než si dokážeme představit.
Doba pokročila, ženám-matkám se přece jen dostalo v průběhu desetiletí více
společenského uznání i pomoci. Jen ženy však vědí, že to pořád nestačí. Život
běží jinak, všichni spěcháme, zabezpečujeme rodinu, vzděláváme se. Role maminky ale zůstává stále stejná, nezastupitelná. Je to práce na plný úvazek, je to
citový závazek na celý život. To ostatní je jaksi navíc.
Občas slýcháme, že přílišná emancipace je ženám na škodu. Tak to není. Špatné je, když se na bedra matek přenáší větší zodpovědnost a víc povinností, než
mohou unést. To by si měla uvědomit nejen každá rodina, ale také společnost
obecně. Na pomoci ženám, které vychovávají příští generaci, se nemá šetřit. A
šetřit se nemá ani na těch, které by si měly užívat klidného stáří. Jaká je skutečnost? Určitě ne ideální.
Takže v neděli popřejme svým nejbližším všechno nejlepší ke Dni matek a úctu a
lásku jim pak prokazujme celý rok každý podle svých sil a možností.
Ing. Ladislav Skopal
poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

