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PŘEPADENÍ POŠTY – text A

Výpověď klienta pošty
Dnes ráno, asi v 8 hodin, jsem šel na poštu zaplatit účet za elektřinu. Čekal jsem, až přijdu
na řadu, přede mnou stál ještě jeden člověk. Najednou jsem zpozoroval, že se s úřednicí za
přepážkou polohlasně hádá a opakuje jí, že chce peníze. Úřednice vypadala vyděšená, určitě
nevěděla, co má dělat, a tak mu po chvíli podala asi dva svazky bankovek. Bylo mi to podezřelé,
tak jsem se šel podívat blíž k okýnku. Tu muž peníze sebral a rychle vyběhl z pošty. Do obličeje
jsem mu neviděl, protože měl čepici s kšiltem staženou přes oči. Teprve tehdy začala úřednice
hlasitě volat, že to bylo přepadení. Protože jsem myslivec a mám pro strach uděláno, vyběhl jsem
za zlodějem. Už jsem ho skoro měl, ale jela poblíž hlídka policie. Když nás policisté spatřili, zapnuli
majáky, zloděje dohonili a s mou pomocí zadrželi.
Mgr. Josef Makoč
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Výpověď poštovní úřednice
Dnes ráno, těsně po tom, co jsem otevřela přepážku, hned asi jako druhý klient přistoupil muž.
Měl čepici hodně naraženou do očí a huhlal, takže jsem mu špatně rozuměla. Nejprve se ptal,
kolik zaplatí za známku na dopis na Kajmanské ostrovy, ale pak vytáhli zbraň a syčel, ať mu dám
všechny peníze z kasy, taky chtěl kolky a losy. Ihned jsem nenápadně nohou spustila tichý poplach
a snažila se lupiče zdržet. Za mužem stál ale nějaký myslivec a byl zvědavý. Bála jsem se, jak by to
mohlo dopadnout a proto jsem raději vydala všechnu hotovost. Lupič se s tím spokojil a dal se na
útěk. Ten pán ho začal pronásledovat, i když jsem ho varovala, že je lupič ozbrojen. Dál nevím, ale
policie už byla na cestě a kousek za poštou zloděje chytila.

Mgr. Josef Makoč
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Výpověď vedoucího pošty
Dnes ráno, v osm hodin deset minut, byla naše pošta přepadena. Podezřelý muž vytáhl na naší
pracovnici pistoli a žádal peníze. Protože se v té chvíli v objektu pošty nacházely ještě další osoby,
zachovala se naše pracovnice přesně podle předpisů. Zapnula poplašné zařízení, a tím přivolala
na místo hlídku policie. Policie muže po několika minutách zadržela i s odcizenou hotovostí.
Během této mimořádné události nedošlo ke zranění žádného zaměstnance, ani klienta pošty. Po
dvou hodinách byl provoz naší pošty obnoven.

Mgr. Josef Makoč
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Výpověď náhodného kolemjdoucího
Ráno jsem šel okolo pošty, jako vždycky. Máme s Míšou takovou oblíbenou trasu. Míša se zarazil
u jednoho keříku a nechtěl jít dál. Tak tam stojíme a najednou koukám, jak z pošty naproti vyběhne
chlap a utíká támhle. Vlastě ne, utíkal támhle. Já se zrovna nedíval, protože Míša tak začal něco
hrabat a já měl strach, že bude mít špinavé tlapky. No, a za chvíli vyběhne ten myslivec. Míša začal
štěkat a mě napadlo, že je to přepadení, jak o tom mluvili v televizi, že je to ta nebezpečná dvojice,
co přepadává pošty. A pak jsem si všiml, že nad vchodem bliká takové oranžové světlo. Tak jsem si
říkal, že se pudu na poštu zeptat, jestli to bylo to přepadení, že bych mohl podat popis pachatelů,
protože jsem je přesně viděl a dokázal bych je popsat. Najednou se ale přiřítilo policejní auto, toho
jednoho chlapa sebrali, ale toho druhého nechali jít. To jsem se divil, ale Míša už chtěl jít, tak jsme šli.
Mgr. Josef Makoč
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