
Také jste to už slyšeli, že v Turnově došlo k dalšímu znásilnění? Poté, co k 
jednomu takovému případu na počátku března v jinak celkem poklidném 
Turnově opravdu došlo, se takových fám objevila spousta. Milan Brunclík 
říká: Nevěřte jim!

Kdyby to všechno byla pravda, muselo by být v Turnově už několik znásilněných a minimálně dvě ženy 
mrtvé. Ulice jsou plné zaručených zpráv o dalších a dalších přepadeních. Mělo k nim dojít v ulici Nad 
Perchtou, u továrny Dioptra, ale také v oblasti bývalých kasáren. Poslední z fám pak hovoří se všemi 
podrobnostmi o tom, jak neznámý násilník uškrtil ženu v parku na Šetřilovsku a že další po jeho útoku ze-
mřela v nemocnici. 
Mluvčí semilského policejního ředitelství Soňa Šídová všechny tyto fámy vyvrací: „Já za policii můžu pou-
ze zopakovat to, že dne 2.3. došlo v Turnově k přepadení 42leté ženy. Útok byl fyzický a spojený s hrubým 
násilím. Od této doby, kdy jsme zaznamenali a začali intenzivně šetřit tento případ, ani v Turnově, ani jeho 
v bezprostředním okolí skutečně nedošlo k žádnému obdobnému případu.“ 
Policie pouze prošetřovala údajné napadení ženy v ulici Nad Perchtou. Ukázalo se ale, že ji vystrašil opilec, 
který pravděpodobně chtěl svézt domů – takže se skutečným a jediným znásilněním, ke kterému došlo o 
týden dřív, tento případ nesouvisí. Turnovská radnice přesto vyzvala ženy k opatrnosti. „Pochopitelně je to 
velice závažná věc a policie se tím to případem od počátku velice intenzivně zabývá. Zde byla o spolupráci 
požádána i Krajská správa v Hradci Králové, zajišťují se stopy, důkazy, a co jejich vyšetřování přinese, to 
bych skutečně nerada předbíhala,“ doplňuje policejní mluvčí Soňa Šídová. 
To, že město je plné fám o znásilněných a  zabitých ženách, potvrzuje i turnovská starostka Hana Maierová. 
Lidé podle ní ale nemají žádný zvláštní důvod se znepokojovat: „Jenom v pátek jsem se dvakrát dostala do 
kontaktu se ‚zaručenou‘ informací, že došlo v Turnově k dalšímu znásilnění. Samozřejmě, okamžitě jsme 
pátrali na policii, co se vlastně děje, a byli jsme ujištěni, že opravdu nic. V každém městě se bohužel občas 
stane, že je někdo napaden, ale věřím, že v žádném rozsáhlejším měřítku se tady nic takového neděje.“

Milan Brunclík, Český rozhlas Sever
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