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Za vraždu taxikáře až doživotí
Dvojici mužů, kteří
ubodali před rokem
libereckého taxikáře,
hrozí až výjimečný
trest.
Liberec – Bezmála po roce od
osudného incidentu začalo u
Krajského soudu v
Liberci hlavní líčení s
dvojicí mužů, obviněných z
vraždy taxikáře. Luboš Nigrin a Roman Brykner si za
brutální útok na sedmačtyřicetiletého řidiče taxislužby
můžou odnést až výjimečný
trest. Oba se krátce po dopadení k činu přiznali. V úterý
se však před soudem rozhodli
nevypovídat. Mladíci taxikáře usmrtili osmadvaceti bodnými a bodnořeznými ranami do horní části těla. To vše
jen kvůli čtyřem tisícovkám,
které taxikáři ukradli společně s peněženkou.

- Luboš Nigrin vypověděl, že ho k
činu motivovala vzpomínka na
smrt babičky, kterou před lety
napadl a znásilnil soused
- Podle znaleckého posudku oba
trpí poruchou struktury osobnosti
- Brykner s Nigrinem se znají z
učiliště v Hubálově
- Luboš Nigrin byl v minulosti
odsouzen za podvod

Čtěte uvnitř
Lety na saních
již tuto sobotu

JEDNÁNÍ proběhlo v úterý za přítomnosti „zakuklenců“ vězeňské služby. Obžalovaní Roman Brykner (vpravo nahoře) a Luboš Nigrin (vpravo
dole) se rozhodli nevypovídat. Foto: Deník/Vít Černý
Oba muži si svůj čin dopředu plánovali. Strůjcem celého
útoku měl být podle obžaloby
Luboš Nigrin, který potřeboval získat peníze. Sám byl v tíživé situaci, když dlužil kolem
milionu korun. Do finanční
pasti se dostal poté, co si ho
jedna z firem najala jako „bílého koně.“ Mimo to měl i dluh
za elektřinu.

Pětadvacátého února loňského roku se Nigrin s Bryknerem odhodlali k činu. Do
Liberce přijel ten večer tramvají z Jablonce. Po krátkém
váhání si vytipovali u terminálu MHD právě Škodu Suberb sedmačtyřicetiletého taxikáře Central taxi. „Nechtěli
jsme někoho mladého, kdo by
mohl mít rodinu,“ sdělil při

výslechu Luboš Nigrin. Zároveň si vybírali luxusnější automobil, podle kterého soudili, že by mohl mít taxikář u sebe větší hotovost. Nigrin, který chvíli jako taxikář pracoval, svého komplice lákal na
hotovost minimálně 15 tisíc
korun. Zavražděný taxikář
však u sebe neměl ani třetinu
z této částky.

Marek veze i olympijské zlato
Snowboardisté
ze sportovního klubu
Seba Tanvald
vybojovali na 10.
světových zimních
hrách speciálních
olympiád medaile.
Tanvald, Korea – Z dějiště 10.
světových zimních her speciálních olympiád v korejském
zimním středisku Pchjongčchang hlásí vedení české výpravy skvělé medailové úspěchy.

Zhruba čtyři minuty před
půlnocí se dvojice k oslovení
taxikáře odhodlala. Ten je
později dovezl až poblíž sídliště Kunratická. Místo placení oba muži vytáhli nože a taxikáři zasadili osmadvacet
bodných a bodnořezných ran.
„Muž neměl prakticky šanci
se ubránit,“ zhodnotil soudní
znalec Pavel Srna.
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Kamery odhalily
zloděje batohu
Jablonec n. N. –
Mimo jiné i díky záznamům z
kamer se policistům v minulých
dnech
podařilo
dopadnout zloděje, který 12. ledna v
restauraci v Pražské ulici v
Jablonci jednomu z návštěvníků ukradl batoh i s notebookem. Šlo o muže, který nekradl poprvé, proto mu nyní
hrozí až tři roky vězení. (vra)

Řídil bez „papírů“
a navíc měl upito

Zlato do Tanvaldu
i na sever do Teplic

Snowboardistka Denisa Trmalová ze sportovního klubu
Seba Tanvald se může pochlubit nejen stříbrnou, ale i dvěma bronzovými medailemi
pro naši sportovní reprezentaci. Marek John ze stejného
klubu ve finálových soutěžích
ve snowboardingu dosáhl ještě výš. K bronzu ze slalomu
přidal kov nejcennější v Super G.
Snowboardisté komentují
pozitivně velmi dobře připravené závody a kvalitně upra-

pro magistrálu
a ochotné lyžaře
Kromě neustále přibývajících
pevných prodejních míst mohou zájemci z řad lyžařů zakoupit samolepky a odznaky
na podporu Jizerské magistrály už i u nástupních míst na
tratě. O uplynulém víkendu se
prodejci pohybovali v Bedřichově a Hraběticích. Lyžaři,
kteří chtějí Jizerské o. p. s. přispět na úpravu běžkařských
tratí, si mohou vybrat mezi
příspěvky v hodnotách 50, 100,
500, 1000 a 2000 korun.
(vra)

MICHAEL DANĚK

Ze spisu ...

Dobrá zpráva

10. SVĚTOVÉ ZIMNÍ HRY SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD v korejském zimním středisku Pchjongčchang. Hry si
kladou za cíl demonstrovat jednotu a překonání rozdílu v regionálním původu, politickém vyznání, věku,
rase a vyznání. Foto: archiv české výpravy
vené svahy.
„Od doby začlenění snowboardingu do speciálních
olympiád v roce 2001 na Aljašce se zvedla úroveň dovedností a zvýšil počet závodníků,“ poznamenala Hana Válková, trenérka z výpravy.
Těsně před víkendem i v

Koreji hustě pršelo a organizátoři museli upravit a zhustit program na další dny.
„Běžci v sobotu dopoledne
zvládli kvalifikaci pro trať 2,5
km odloženou z předchozího
dne, odpoledne finále na 5 km.
Takže Adéla Šavlová z Teplic
a Zdeněk Mucha z Tuchořic

museli absolvovat oba závody. Dopolední kvalifikace
zvládli jako rozcvičku a v odpoledním finále, zhruba po
čtyřech hodinách odpočinku,
se rozjeli a rozbruslili ve velkém stylu,“ uvádí ve zprávě
Válková přímo z dění olympiády.
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Velké Hamry –
Až tři roky vězení
hrozí
šestatřicetiletému
muži,
kterého v neděli večer na silnici
I/10 ve Velkých Hamrech načapali policisté za volantem
Citroënu C4 opilého. V dechu
měl 1,28 promile. Hlídka pak
navíc zjistila, že jde o řidiče,
který měl od roku 2008 do února 2010 vyslovený zákaz řízení a dodnes neprokázal zákonem danou odbornou a zdravotní způsobilost k vrácení
odebraného oprávnění. (vra)

Plavy – Je jasno: recesistický
podnik Lety na saních se
uskuteční! Sněhu je dost, trať
kompletní. V sobotu 9. února,
start o půl druhé odpoledne.
Vše je tedy připraveno na
start! A bude to rychle odsýpat. Obec chce pořadatelství
Letů na saních příští rok předat jinému subjektu. Rozhodne se o něm až po zhodnocení
letošního ročníku. Strana 3
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396
Už 396 Jablonečanů hlasovalo
na webu města v anketě „Jak
se díváte na přesun pobočky
České pošty z obchodního domu Albert do OC Rýnovka?“
Tábory příznivců a odpůrců jsou
stále velmi vyrovnané, lehce ale
převažuje negativní postoj.
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Máte-li námět na
článek, pořádáte-li
kulturní, společenskou
či sportovní akci, nebo
byste rádi zveřejnili
fotografie svých
čtyřnohých mazlíčků,
případně se chtěli
podělit s nějakým
zajímavým zážitkem,
můžete nám napsat na
jablonecky@denik.cz

