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SENZIBILOVÃ‰ V AKCI - I.
PondÄ›lÃ-, 07 leden 2008

Vzpomínáte? Jak ná&scaron; relativní klid rozvíÅ™il pÅ™ípad z února loÅˆského roku, kdy zmatený telefonát senzibilky
zalarmoval Ä•eskou policii. Senzibilka v telefonu varovala, Å¾e na ruzyÅˆském leti&scaron;ti oÄ•ekává atentát... Do akce
bylo nasazeno dvaadvacet policistÅ¯ vÄ•etnÄ› obrnÄ›ného transportéru. Celý &scaron;pektákl nakonec skonÄ•il ostudou.
Å½ádný teroristický útok se nekonal a ani nechystal.
V souvislosti s teroristickou hrozbou to nebylo poprvé, co Ä•eské policisty vyhnal do akce senzibil. Stalo se tak i pÅ™edloni
na podzim, krátce po bezpeÄ•nostních opatÅ™eních pÅ™ijatých kvÅ¯li hrozbÄ› útokÅ¯ na Å¾idovské objekty v centru Prahy.
Senzibil tehdy upozornil na uloÅ¾ení výbu&scaron;niny ve stanici metra na praÅ¾ském Vy&scaron;ehradÄ›. PodezÅ™ení se
nepotvrdilo.

Od sametové revoluce se odehrály desítky pÅ™ípadÅ¯, na nichÅ¾ s policií spolupracovali senzibilové a jasnovidci.
VÄ›t&scaron;inou se pÅ™ihlásili sami, nÄ›kdy je kontaktovali pÅ™íbuzní ztraceného Ä•lovÄ›ka Ä•i po&scaron;kození a nÄ›kdy je
dokonce o spolupráci poÅ¾ádali sami zoufalí policisté. PojÄ•me se podívat na ty nejznámÄ›j&scaron;í pÅ™ípady, kdy se u nás
k policejním pÅ™ípadÅ¯m pÅ™ipletli senzibilové.

Senzibilové z Los Angeles

Jedním z nejznámÄ›j&scaron;ích pomníÄ•kÅ¯ na&scaron;í porevoluÄ•ní policie je bezesporu výbuch podomácku vyrobené
náloÅ¾e na StaromÄ›stském námÄ›stí 2. Ä•ervna 1990. StÅ™epiny zranily desítky lidí. Kdo tehdy odloÅ¾il ta&scaron;ku s
výbu&scaron;ninou na schody u pomníku Mistra Jana Husa, se dosud nepodaÅ™ilo vypátrat. Nezjistilo se ani, co neznámí
pachatelé nastraÅ¾ením amatérsky vyrobené bomby sledovali. Policisté tehdy vyslechli a provÄ›Å™ili tisíce lidí. Zoufalá
kriminálka pÅ™i vy&scaron;etÅ™ování vyuÅ¾ila i nÄ›kolika senzibilÅ¯, které sama poÅ¾ádala o pomoc. Ti jí skuteÄ•nÄ› poskyt
mnoho informací. K pachateli v&scaron;ak nevedla Å¾ádná z nich.

V záÅ™í 1991 rozvíÅ™ilo mediální vody pátrání po uneseném &scaron;estitýdenním chlapci Tadeá&scaron;i Kopeckém. DítÄ
bylo uneseno v pátek 6. záÅ™í odpoledne od prodejny lahÅ¯dek na UlrichovÄ› námÄ›stí v Hradci Králové. Do pátrání bylo
pÅ™ímo zapojeno sto padesát policistÅ¯ a jiÅ¾ tÅ™i dny po únosu museli pro&scaron;etÅ™it témÄ›Å™ padesát podnÄ›tÅ¯ od
senzibilÅ¯. BezvýslednÄ›. &Scaron;estnáctého záÅ™í se do pÅ™ípadu dokonce zapojila skupina senzibilÅ¯ z Los Angeles v
USA prostÅ™ednictvím Ä•eské psychotroniÄ•ky Sandry Hettichové, Å¾ijící v NÄ›mecku, a oznaÄ•ila královéhradecké policii obla
kde by mohla nalézt uneseného chlapce.

ÄŒtrnáct dnÅ¯ po únosu se podle agentury ÄŒTK (citující vrchního komisaÅ™e královehradecké policie Ladislava PavlíÄ•ka
pÅ™ihlásily jiÅ¾ Ä•tyÅ™i stovky senzibilÅ¯ se svými podnÄ›ty, které byly v&scaron;echny pro&scaron;etÅ™eny. MarnÄ›...

PÅ™ípad pÅ™esto prvního Å™íjna dospÄ›l k dobrému konci. Akci ov&scaron;em nevyÅ™e&scaron;ili senzibilové, ale pozor
matrikáÅ™ka Jana Andrýsková z chrudimského mÄ›stského úÅ™adu, která si v&scaron;imla zfal&scaron;ovaného
rodného listu. Upozornila na to otce rodiny, který zjistil, Å¾e dítÄ› není jeho, a spolu odjeli v&scaron;e ohlásit na policii.
Chlapce unesla tÅ™iadvacetiletá zdravotní sestra z Chrudimi, která dítÄ› pÅ™ed svou rodinou prohla&scaron;ovala za své
vlastní, které se jí údajnÄ› mÄ›lo narodit... Leo&scaron; Ky&scaron;a(pokraÄ•ování zítra)
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