Tropická búrka na východe Indie si
vyžiadala ľudské obete
4. mája 2009 11:46
Najmenej 11 ľudí zahynulo a 15 ďalších utrpelo zranenia, keď na východoindický štát Západné Bengálsko udrela v
nedeľu silná tropická búrka. Informovala o tom dnes indická tlačová agentúra PTI.
Ilustračné foto.
Zdroj: AP
Ľudia prišli o život pod zosutými domami či zásahu bleskov. Sedem dedinčanov zomrelo v oblasti Malda, kde víchrica
vytrhala stromy z koreňov i stĺpy elektrického vedenia. Pätnásť zranených zasiahol blesk.
Tropická búrka typu Nor'wester sa vyskytuje v Západnom Bengálsku počas jari a začiatkom leta a prináša do krajiny
ochladenie.
Zriedkavé obdobie dažďa a silného vetra narušilo nielen bežný život obyvateľstva, ale aj kampaň pred všeobecnými voľbami
v krajine, ktoré sa v tomto východoindickom štáte uskutočnia 7. a 13. mája.

Rakúsko: Blesk zabil chlapca, druhého sa
podarilo oživiť
12. mája 2009 19:19
V rakúskej alpskej obci Bad Hofgastein udrel v utorok blesk do chlapca a na mieste ho zabil. Druhého chlapca
dokázali záchranári oživiť.
Ilustračný obrázok
Podľa nich sú postihnutí chlapci vo veku 11 a 12 rokov. Ťažko zraneného odviezol záchranársky vrtuľník do nemocnice vo
Schwarzachu, ale pre druhého prišla akákoľvek pomoc neskoro.
V utorok okolo 16.00 h zasiahla tento región silná búrka. Niekoľko mládežníkov sa v tom čase nachádzalo na skatovom
ihrisku neďaleko športového ihriska a našli si úkryt pred dažďom pod skupinkou stromov.
Dvaja z nich sa schovali pod domček na vysokom strome, do ktorého potom udrel blesk. Ostatným chlapcom, ktorým sa nič
nestalo, poskytol psychologickú pomoc Červený kríž.

Blesk zabil v Dánsku hráča golfu, jeho
sprievodcu zranil
KODAŇ. Hráča golfu zabil v Dánsku blesk. Dánsky rozhlas DR v pondelok uviedol, že
šesťdesiatnik prerušil hru golfu, keď sa začala búrka. Práve sa vracal k budove klubu, keď ho
zabil blesk. Muža, ktorý kráčal vedľa neho, blesk tiež zasiahol, našťastie neutrpel vážne
zranenia.
K incidentu malo dôjsť v Skörpingu na Jutskom polostrove.
Správu sa nepodarilo potvrdiť z nezávislého zdroja.

