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LEGRACE NA PLACE - TÃ‰MÄšÅ˜ DETEKTIVNÃ• ZÃ•HADY
NedÄ›le, 04 Ä•erven 2017

To se nám toho v poslední dobÄ› sebÄ›hlo... Bylo toho hodnÄ› a hezkého málo. ÄŒtvrteÄ•ní nehodu vlaku, který narazil na trati
mezi Turnovem a Mladou Boleslaví do padlého stromu, vy&scaron;etÅ™ovali na místÄ› kriminalisté z Národní centrály
proti organizovanému zloÄ•inu. Na místÄ› totiÅ¾ byly nalezeny podezÅ™elé pÅ™edmÄ›ty. RozhodnÄ› ten strom nespadl sám.

Mladoboleslavská policie potvrdila, Å¾e strom nÄ›kdo úmyslnÄ› naÅ™ízl stromu tak, aby spadl do kolejí, a Å¾e se na místÄ›
na&scaron;el vzkaz odkazující na islám. Vy&scaron;etÅ™ovatelé proto zatím nevyluÄ•ují teroristický Ä•in, pÅ™ípadnÄ› provokac
UvaÅ¾uje se zatím o v&scaron;em, ale pravda je, Å¾e nedaleko místa nehody se nachází detenÄ•ní tábor s migranty, kteÅ™í
nedostali azyl&hellip; Zatím je tedy pÅ™ípad vy&scaron;etÅ™ován jako obecné ohroÅ¾ení a pachateli hrozí &bdquo;v pÅ™ípad
prokázání viny aÅ¾ osmiletý trest odnÄ›tí svobody.&ldquo; Je&scaron;tÄ› dÅ™íve, v pondÄ›lí v noci, se stala dal&scaron;í, s
je&scaron;tÄ› neobjasnÄ›ná, záleÅ¾itost: hezké nové Å¾ihadlo, které vyfasovali policisté, aby jím mohli honit a hlavnÄ›
dohonit neposlu&scaron;né a nezdárné majitele jiných soukromých nadupaných autíÄ•ek, se za nevyjasnÄ›ných okolností
promÄ›nilo v nepouÅ¾itelnou haldu &scaron;rotu.
- havarované policejní BMW okamÅ¾itÄ› po nehodÄ› odvezla extra (nepolicejní) odtahovka v kontejneru, aby auto vidÄ›lo co
nejménÄ› lidí. Hradní protokoláÅ™ Vladimír Kruli&scaron; nemá modÅ™inu od
bezpeÄ•nostních pásÅ¯. Hrad to popírá,
fotku v&scaron;ak ukázat nechce. Silnice, kde se nehoda stala, byla úplnÄ› uzavÅ™ená
pÅ™es dvÄ› a pÅ¯l hodiny. Jako
první byla na místÄ› nehody dálniÄ•ní policie.
Policie a v&scaron;echny sloÅ¾ky integrovaného záchranného systému
nechtÄ›jí zveÅ™ejnit snímky havarovaného vozu ani snímky protokoláÅ™e Kruli&scaron;e. HasiÄ•i i záchranná sluÅ¾ba se nav
rozcházejí ve vysvÄ›tlení, jak to bylo s vypro&scaron;Å¥ováním tÄ›Å¾ce zranÄ›ných pasaÅ¾érÅ¯ vozu. Navíc obÄ› sloÅ¾ky od
kdo z nich pÅ™ijel na místo nehody první. Ov&scaron;em - podle zdroje MF Dnes z PraÅ¾ského hradu, sedÄ›l ve chvíli nehod
za volantem nikoli policista, ale zástupce Å™editele hradního protokolu Vladimír Kruli&scaron;. PozdÄ›ji to ov&scaron;em
záchranáÅ™i popÅ™eli a na jejich stránkách je velice holá informace. I jinak tento pÅ™ípad obstupuje hluboké mlÄ•ení.
Skandál kolem nehody policejního supersportu BMW i8 se zaÄ•íná rozrÅ¯stat... JSEM ZVÄšDAVÁ, KDY SE DOZVÍME
NÄšCO VÍC... d@niela
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