
U Brdečného znovu bojovali Slovani s Vikingy
ZDENĚK KELLNER

Brdečný – Popáté se v sobotu
sešli na lukách u Brdečného
nedaleko Neveklova příznivci
raného středověku.

Občanské sdružení Midgard
tam na oba víkendové dny
připravilo rekonstrukci bitvy
s názvem Rogar - Starý přítel,
během níž se střetly šiky Vi-
kingů se Slovany.

V pátém příběhu se odehrál
příběh o cestě do Rusi, kam se
vikingské vojsko vydalo stvr-
dit spojenecké svazky a po-
moci v boji upevnit moc.

Návštěvníci akce mohli na-
sát atmosféru raného středo-
věku v táboře válečníků,
mohli si i zakoupit repliky
ozdob. Ti zvídavější si vy-
zkoušeli zbraně i nástroje,
které tehdejší lidé používali.

BOJ Vikingů se Slovany byl na louce u Brdečného pouze předstíraný, přesto se válečníci utkali, jako by jim šlo o život. Právě proto se návštěvníkům představení líbilo. Další fotografie najde-
te na webové stránce listu www.benesovsky.denik.cz Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Zloděje usvědčila špatně nalepená dálniční známka
ROBERT BOŽOVSKÝ

Kladno – Natankovat na ben-
zínce pohonné hmoty do ka-
nystrů připravených v kufru.
Rychle skočit do auta, sešláp-
nout plynový pedál a ujet. Ta-
ková byla taktika třiatřiceti-
letého zloděje z Kladna. K
lumpárnám navíc používal
auto své potenciální tchyně.
Lze předpokládat, že ta své
dceři bude nyní další vztah s
darebou důrazně rozmlouvat.

Případů ujetí od benzinové
čerpací stanice bez zaplacení
postupně přibývalo, což vyvo-
lalo zájem kladenských kri-
minalistů.

„Zjistili jsme, že pachatel
jezdí v červeném Citroënu C1.
Na záznamech bezpečnost-
ních kamer bylo patrné, že
vozidlu chybí poklice na jed-
nom z předních kol a na čel-
ním skle automobilu je ne-
správně nalepená dálniční
známka,“ uvedl k počátkům
vyšetřování kladenský kri-
minalista.

Právě tyto skutečnosti se
později staly výtečníkovi

osudné. Ještě předtím ale po-
licisté začali prověřovat da-
tabázi vozidel zmíněného ty-
pu. Situaci jim komplikoval
fakt, že bezpečnostní kamery
nedokázaly spolehlivěji rozli-
šit podobu pachatele, který
navíc používal předtím odci-
zené registrační značky.

„Postupně bylo zjištěno, že
bez zaplacení neodjížděl od
benzínek jen na Kladensku,
ale také na Mladoboleslav-
sku, Berounsku, Mělnicku a v
Praze,“ informoval krimina-
lista.

Několik zlodějem použi-
tých zcizených registračních
značek se ale našlo odhoze-
ných v Kladně. „Předpokláda-
li jsme proto, že je právě od-
sud, případně, že má ke Klad-
nu nějaký vztah,“ nastínil po-

licista.
Toto tušení se ukázalo jako

správné. Do rukou policie se
dostal záznam kamery kla-
denské městské policie, na
němž byl zachycen červený
Citroën C1 se značkou, která
mu ve skutečnosti patřila. Nic
mimořádného, kdyby vozu
nechyběla jedna poklice a
neměl nesprávně nalepenou
dálniční známku.

Tato stopa dovedla policis-
ty až k majitelce vozu, ženě z
Kladna–Švermova. Pak už
nebyl problém zloděje vypát-
rat. Je jím třiatřicetiletý pří-
tel její dcery. Navíc zjistili, že
v některých případech použil
k lumpárně i její Renault.

„Další usvědčující důkazy
jsme získali při domovní pro-
hlídce. Dosud netrestaný muž
se ke krádežím přiznal. Uvedl,
že motivem jeho jednání byla
ztráta zaměstnání a tíživá fi-
nanční situace, do níž se do-
stal,“ řekl kriminalista.

Policisté zatím zloději pro-
kázali jednadvacet případů,
při nichž bez zaplacení na-
tankoval 1300 litrů pohon-

ných hmot za přibližně pade-
sát tisíc korun.

„Muž je obviněn z krádeže.
Je vyšetřován na svobodě a

hrozí mu až dva roky vězení,“
doplnil kriminalista.

Za krádež 1300 litrů
pohonných hmot hrozí
pachateli dva roky
vězení.

ŠPATNĚ nalepená dálniční známka byla vodítkem k usvědčení pachatele. Ilustrační foto: archiv VLP
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