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Vozíčkář sjel autem                
do přehrady 

Do Brněnské přehrady sjel počátkem 
srpna autem vozíčkář. Porazil několik 
menších stromků, dopravní značku a dos-
tal se až po střechu do vody. Ještě před 
příjezdem záchranářů ho dostali ven               
z vozu kolemjdoucí. Lehce zraněný 43letý 
muž byl v šoku převezen do nemocnice. 
Policisté u něj nezjistili požití alkoholu. 
Proč však s autem havaroval, není zatím 
jasné. 

 
Mikrospánek? Auto i s vozíčkářem v pře-
hradě, foto: VLP 

Musí sedět doma,                     
byl podveden? 

Šestadvacetiletý Jaroslav Erben z Li-
berce má rozštěp páteře a je odkázán na 
ortopedický vozík. Speciální křemíkové 
akumulátory, které pohánějí vozík a které 
si loni nechal vyměnit u firmy Help Cent-
rum, najednou přestaly fungovat. Technik 
zjistil, že baterie jsou kapacitně slabé             
a výkonnostně nestačí na provoz po měs-
tě. VZP baterie zaplatila a na další nové 
už mu přispět odmítá. Chybu odmítá              
i firma Help Centrum, kde k výměně 
baterií došlo. Vozík stojí už 9 měsíců ve 
zkušební laboratoři, kde mají jasně určit, 
jestli jsou baterie vhodné, či ne. Podle 
Erbena to spíš ale vypadá, že se na něj 
domluvili. Servisní technik, který závadu 
odhalil, mu totiž řekl, že to není na Libe-
recku první případ. 

 
Jaroslav se zřejmě stal obětí podvodu, 
foto: VLP 

Firma Help Centrum naznačuje, že 
mohl poruchu způsobit sám uživatel vozí-

ku. Jak? Opomíjením řádné péče o baterie 
prý dochází k jejich nenávratnému poško-
zení, což má za následek výrazné snížení 
kapacity. Samotný vozíčkář se obává, zda 
celá věc nebude muset skončit u soudu. 

Hospodská strkanice došla 
až k soudu 

 
Marek Posolda u brněnského soudu, foto: 
Attila Racek, Deník 

Devětatřicetiletý Marek Posolda, který 
se koncem února v hospodě U Orla               
v Šardicích na Hodonínsku pokusil ubo-
dat Jaroslava Špéru, stráví 14 let ve věze-
ní. Invalidního důchodce tam poslala 
soudkyně brněnského krajského soudu. 
Posolda zaútočil na muže, se kterým měl 
podle svých slov dlouhodobé spory, ku-
chyňským nožem, který si do hospody 
přinesl z domu. Při rvačce v zadní části 
hospody zasadil protivníkovi řadu bod-
ných a řezných ran do hrudníku, břicha              
a rukou. 

Posolda přiznal, že měl v době útoku 
vypito půl litru kořalky a v hospodě si dal 
dvě piva. Roznětkou krvavého útoku byl 
banální spor obou mužů o hlasitou hudbu 
z hospodského jukeboxu. 

Deset let za utýrání invalidy 
Brněnský krajský soud v červnu poslal 

na deset let do vězení sedmačtyřicetileté-
ho Petra Nováka z Blanska za to, že týral 
a bil svoji tetu, což nakonec skončilo její 
smrtí. Zraněnou třiasedmdesátiletou inva-
lidní ženu nechal zbitou ležet šest dní na 
zemi. Žena byla převezena do nemocnice, 
ale po měsíci zemřela na zhmoždění moz-
ku. Podmínku dostali i Novákova matka           
a strýc, kteří invalidní paní nepřivolali 
pomoc, i když o jejím stavu věděli. Policii 
přivolali až sousedé. 

Recidivista zkopal dva             
postižené důchodce 

 
Obžalovaný Juraj Németh se svým obháj-
cem u hradeckého soudu, foto: René 
Chvalina, Právo 

Před Královéhradeckým krajským sou-

dem stanul v červnu sedmačtyřicetiletý 
Juraj Németh z Rychnova nad Kněžnou, 
který napadl a zkopal invalidního dů-
chodce. Když napadenému přišel na po-
moc kamarád, potkal ho stejný osud. Za 
pokus těžkého ublížení na zdraví hrozí 
obviněnému až dvanáct roků za mřížemi. 
Oba důchodci se z útoku stále nezotavili      
a jeden z nich dokonce dodnes leží v ne-
mocnici na jednotce intenzivní péče.  

Podle Németha měl být on sám inva-
lidními důchodci napaden a jen se bránil. 
Németh není před soudem žádný nováček, 
v rejstříku trestů je možno se dočíst o jeho 
čtrnácti trestech. 

Najali ho na vraždu, byli ale 
překvapeni 

 
Jiří Hladík skončil ve vazbě, foto: Patrik 
Biskup, Právo 

V případu přípravy nájemné vraždy 
byl v červnu obviněn sedmatřicetiletý 
bývalý policista Jiří Hladík z Nýrska – 
objednal si vraždu devětadvacetiletého 
invalidního důchodce Davida P. O chys-
taném činu ale řekl policii muž, který měl 
oběť popravit. Expolicista měl záměr 
obrat oběť o 4,8 milionu korun, které 
David P. získal od pojišťovny po doprav-
ní nehodě. K penězům invalidovi pomohl 
právě Hladík společně s jedním plzeň-
ským advokátem, se kterým má Hladík 
společnou firmu. Muži obviněnému z ná-
jemné vraždy hrozí až výjimečný trest. 

Nasekala dluhy a odkopla ho 
S Petrem Kalašem z Velkého Šenova 

se život nemazlí. Je invalida, celý život si 
pečlivě střádal peníze a teď nemá ani na 
jídlo. Navíc dluží, kam se podívá. Obrala 
ho žena, do které se zamiloval. Nyní je 
Petr Kalaš úplně na dně. Nemá žádné 
peníze a bojí se, že u jeho dveří zazvoní 
exekutor. Jak k tomu došlo?  

Žena vždycky vyplnila papíry na 
půjčky, on je podepsal, protože jinak prý 
brečela. Jeho soused tvrdí, že ho před 
vypočítavostí družky a její dcery varoval. 
Marně. Zatímco on dnes dluží půl milio-
nu, ony mu nemohou přijít na jméno. 

Na družku a její dceru podal trestní 
oznámení. Policie ale zjistila, že ženy 
žádný trestný čin nespáchaly. Měl by se 
tedy obrátit na soud, ale na to nemá pení-
ze.  

Zdroj: Novinky, Právo, Mediafax, 
Deník  
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