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LEGRACE NA PLACE - DÄšTIÄŒKY, SENÃ•TOR A SOUDY
PondÄ›lÃ-, 11 kvÄ›ten 2015

PÅ™ed pár dny, v Teplicích, Ä•tyÅ™i chlapci ve vÄ›ku od osmi do jedenácti let bÄ›hem dne jen tak pÅ™istoupili ke svému
vrstevníkovi a poÅ¾adovali po nÄ›m peníze. KdyÅ¾ jim Å™ekl, Å¾e Å¾ádné nemá, nejstar&scaron;í ze skupinky mu pÅ™iloÅ¾
nÅ¯Å¾ a druhý chlapec mu zaÄ•al &scaron;acovat kapsy. Nakonec ho pÅ™eci jen nechali být... Podobný incident se stal i v
Krupce. DvÄ› nezletilé dívky procházely kolem skupinky chlapcÅ¯ a jeden z nich se jich zeptal, zda nemají cigaretu.

KdyÅ¾ odpovÄ›dÄ›ly, Å¾e ne, pÅ™istoupil k nim Ä•trnáctiletý kluk, který drÅ¾el v ruce nÅ¯Å¾ a zaÄ•al s ním &scaron
centimetrÅ¯ pÅ™ed jejich tÄ›ly... DÄ›vÄ•atÅ¯m se nakonec povedlo klukÅ¯m utéct. Na&scaron;tÄ›stí to odnesly jen poÅ™ádným
vydÄ›&scaron;ením. Zatím...
Policisté pÅ™ípady s ohledem na vÄ›k podezÅ™elých museli odloÅ¾it, protoÅ¾e jejich trestní
nepÅ™ípustné. ProtoÅ¾e v&scaron;ak dospÄ›li k závÄ›ru, Å¾e v&scaron;ech pÄ›t dÄ›tí poru&scaron;ilo zákon, upozornili na jej
chování sociálku. ZároveÅˆ za&scaron;lou na státní zastupitelství návrhy na zahájení Å™ízení proti dítÄ›ti mlad&scaron;ímu
patnácti let, které se dopustilo &sbquo;Ä•inu jinak trestného&lsquo;. Pokud v&scaron;ak státní zástupce návrh shledá
jako odÅ¯vodnÄ›ný, soud pro mládeÅ¾ bude podle tohoto zákona moci v&scaron;em pachatelÅ¯m uloÅ¾it napÅ™íklad dohled
probaÄ•ního úÅ™edníka nebo jiné výchovné opatÅ™ení.
Jsem velmi zvÄ›davá, jak bude celá záleÅ¾itost pokraÄ•ovat!
x
Dal&scaron;í &bdquo;zajímavostí tÄ›chto dnÅ¯&ldquo; je neoÄ•ekávané propu&scaron;tÄ›ní bývalého senátora Alexandra
Nováka, odsouzeného za pÅ™ijetí dvaaÄ•tyÅ™icetimilionového úplatku, na svobodu. Nejprve u chomutovského soudu dostal
dvouletou podmínku, ale odvolací krajský soud mu dal Ä•tyÅ™i roky na tvrdo. K tomu dostal pokutu pÄ›t milionÅ¯, kterou Novák
obratem zaplatil.
A nyní senát pÅ™ijal záruku o.s. Gryphons &ndash; motorkáÅ™ského klubu, a exsenátor je na
svobodÄ›&hellip; Toto rozhodnutí zaÄ•alo platit okamÅ¾itÄ›, protoÅ¾e v&scaron;ichni zúÄ•astnÄ›ní se vzdali opravného prostÅ™
CoÅ¾ znamená, Å¾e se veÅ™ejnost nedozví, proÄ• se senát Nováka najednou rozhodl propustit, kdyÅ¾ soudy dosud jeho
Å¾ádosti odmítaly.
V podstatÄ› je to výsmÄ›ch veÅ™ejnosti a nepÅ™ímé potvrzení pÅ™evodu penÄ›z do kapsiÄ•ek rozho
42 milionÅ¯, pokuta 5 milionÅ¯ a 2 roky odpoÄ•inku na státní útraty..., Å™ekla bych, Å¾e se mu to poÅ™ád dost vyplatilo.
Po
mj. pro&scaron;etÅ™ovala Alexandra Nováka také v souvislosti s kauzou praní &scaron;pinavých penÄ›z. Ty mÄ›li spoleÄ•nÄ› s
podnikatelem Patrikem Oulickým skrytÄ› investovat do kasina v A&scaron;i. KriminalistÅ¯m se to ale prokázat nepodaÅ™ilo a
proto pÅ™ípad odloÅ¾ili. Podle v&scaron;eho je Ä•istý jak holubiÄ•ka...
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