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Polepy
Cestující mají
novou zastávku

Miss Kolínsko
Představujeme vám
finalistky soutěže

Plaňany
Podivín se brání
nařčení sousedů
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Číslo dne

44,2
Výstavbou opevnění ve
druhé polovině 9. století
dosáhlo hradiště Stará
Kouřim konečné plochy
44,2 hektaru.

Krátce
Vánoční trh bude
zčásti na náměstí
Kolín – Postupující oprava
Karlova náměstí činí změny i
v adventních tradicích. Původně se uvažovalo, že se
vánoční trhy budou konat na
starém mostě. Nyní se radnice rozhodla uspořádat je
15. prosince v Pražské ulici a
na západní straně Karlova
náměstí.

Majitelů „zbrojáků“ je
přes tři a půl tisíce
Počet registrovaných zbraní je na Kolínsku dvojnásobek
Zdeněk Holeček
Kolínsko – Počet majitelů
zbrojních průkazů se od
konce uplynulého roku snížil. Naopak samotných zbraní registruje policie více.

téma Deníku
„Proti konci minulého
roku se počet registrovaných
zbraní zvýšil o čtrnáct,“ vypočítala Petra Langmannová
z kolínské policie. Celkem je
tedy na Kolínsku 7 583 regis-

Ze servírky tekla
proudem krev

Čerpadlář si
pořídil zbraň
kvůli bezpečí

Kolín – Tržnou ránu na pravém spánku způsobil servírce kolínského nonstop baru
v ulici Politických vězňů
podnapilý lump. Přibližně
hodinu a půl po půlnoci na
včerejší den museli zasahovat městští strážníci. “Po příjezdu strážníků stála servírka
za barem a držela si na hlavě
zkrvavený kapesník,“ popsala Renata Krutská z městské
policie. Na místě muži zákona zjistili, že jeden host hodil
po servírce skleněný pohár,
jelikož mu pro jeho podnapilost odmítla podat alkohol.
Poté z baru utekl. Jeden ze
svědků poskytl podrobný
popis pachatele. Hlídka po
třiceti minutách podezřelého nalezla. Ten se na místě
ihned přiznal. Dvaačtyřicetiletý muž z Kolína byl převezen na služebnu státní policie, kde se podrobil dalšímu
šetření.
(zeh)

Kolín – Vlastní bezpečí a
obava o svůj život v zaměstnání. To byl důvod, proč si
pořizoval tehdy pětapadesátiletý zaměstnanec čerpací
stanice zbrojní průkaz.
Podle něj šlo zejména o
zmírnění rizika možného
přepadení. „Samozřejmě že
jsem si zbraň pořídil kvůli
bezpečí a ne kvůli nějaké frajeřině. Už jen samotný efekt,
když jsem měl na nočních
směnách zbraň vidět u pasu,
mě podvědomě uklidňoval,
že si každý rozmyslí něco
zkoušet,“ popisoval čerpadlář, který raději zůstal v
anonymitě.
Zda by ale nakonec využil
pomoc smrtonosného „nářadí“, sám neví. „Stejně kdyby na mě v noci někdo vytáhl
zbrań, tak bych mu asi vydal
vše, o co by si řekl. Rozhodně
bych se nepouštěl do nějaké
přestřelky,“ uzavřel.
(zeh)

Stalo se

trovaných zbraní.
Počet majitelů zbrojních
průkazů se snížil o 66 na celkových 3 540. Důvodů je
údajně více. „Lidem, kterým
končí zbrojní průkaz si ho už
neprodloužili,“ popsala Petra Langmannová.
Jednak se zvyšuje věk majitelů průkazů a ti už o prodlužování nemají zájem. Někteří si také změnili své trvalé
bydliště.
Držiteli jsou zejména lidé
z podnikatelské sféry a občané, kteří zbraň potřebují
ke svému zaměstní.

24 hodin
u nás
09.20 hodinář
U kolínského Penny marketu nabízel podezřelý
muž zaručeně značkové
hodinky za neuvěřitelně
nízkou cenu. Po muži se
zanedlouho překvapivě
slehla zem.

09.56 ne, a nejde
Parkovací automat vypověděl službu v ulici Na
Pobřeží v Kolíně. Vše museli vyřešit zaměstnanci
technických služeb.

10.12 zlodějka

Zbraně můžete pořídit už od několika tisíc korun. Samozřejmě i
zde se platí za značku.
Ilustrační foto: Radek Kolínský

Volně prodejné zbraně
Plynové signální zbraně pro aktivní využití a pro sběratelské účely.
Získávají si stále více příznivců ať již pro rekreační, sportovní vyžití a v neposlední
řadě i pro sebeobranu. Jako perfektní repliky jsou legendární pistole a revolvery i
významným sběratelským objektem. Příklady použití: Startovací zbraně pro
sport, signální zbraně pro horolezce, plachtaře, pro sebeobranu, pro vystřelování
světelných raket průměru 15 mm na Silvestra, atd. Při použití pro sebeobranu je
reálná účinnost plynových či silnějších pepřových nábojů na vzdálenost do 4
metrů.

Dvacetiletá mladice vyrazila do kolínského Kauflandu. Ovšem doma si
zapomněla peníze. Vše
vyřešili strážníci městské
policie „odměnou“ v podobě blokové pokuty ve
výši jeden tisíc korun.

20.00 shortbus
Americký film Shortbus
promítalo včera večer ve
svém malém sále kolínské Kino 99. Snímek se
pokouší z neotřelého
úhlu nahlédnout na sexuální život obyvatel New
Yorku a očistit jej od
předsudků.

Vzduchové pistole
Volně prodejná moderně koncipované pistole CO2 je svou cenou určená zvláště
pro mladé adepty sportovní střelby. Jednoduchá obsluha, možnost individuálního nastavení spoušťě a střenka se stavitelnou oporou zajišťují dosažení vysokých výkonů při střelbě.

„Flobertky“
Volně prodejné revolvery k výcvikovým účelům a sportovní střelbě na redukované vzdálenosti, vyrobené stejně pečlivě jako služební zbraně. Vysoká kvalita
konstrukce a zpracování je na stejné úrovni jako u zbraní na zbrojní průkaz

Zítra čtěte
Obezita je celosvětovým
problémem. Rychlé občerstvení a stravování se ve
spěchu je fenoménem
dnešní společnosti. Jak
jsou na tom obyvatelé regionu?

Kde nás najdete...
Revolverové karabiny a pušky
Praktičnost spolehlivost a jednoduché ovládání revolverového systému v provedení volně prodejné dlouhé zbraně. Vysoká kvalita konstrukce a zpracování je
na stejné úrovni jako u zbraní na zbrojní průkaz. Ideální volba pro juniory a také
uživatele, kteří požadují snadno dostupnou a přesto atraktivní zbraň pro volný
čas. Provedení s optickým zaměřovačem zaujme začínající mladé „odstřelovače“
a lovce drobných domácích hlodavců.

Karlovo náměstí 89
280 02 Kolín
tel.: 321 726 223
e–mail:
redakce.kolinsky@denik.cz

Fanoušci z Peček podpořili rekord Lure
Kolínsko/Kutná Hora –
Desítky fanoušků z Kolínska
zavítaly na křest nového singlu Get out grunge rockové
skupiny Lure of Senses. Vytvořily tak rekordní návštěvnost jejího koncertu v domácím prostředí, v kutnohorském klubu Česká 1. Tentokrát jich přišlo přibližně sto
třicet, nejvíce z Peček.
Z regionu byl i kmotr nahrávky Wilco Versteeg, hudebník pocházející z Holandska. Nyní žije v Libenicích u Kolína a je baskytaristou skupiny Sto zvířat. „Nebyl jsem na jejich koncert asi

čtyři roka, hodně mě překvapil. Je to dobrý muzika,“ řekl
lámanou češtinou při křtu
Versteeg. „Plně se ztotožňuji
s jejich muzikou. Moje holka
je teď slyšela úplně poprvé.
Nevěděla, co má čekat, a pak
byla nadšená. Koncerty Lure
of Senses jsou zárukou dobré
pařby a rozhodně rád si za
nima dojedu třeba i dál,“ poznamenal jedenadvacetiletý
Tomáš Mišolic z Peček. Jeho
kamarád a vysokoškolský
student Lukáš Holub řešil
problém: „Měl jsem se učit
na důležitou zkoušku, ale bylo by škoda tady nebýt.“ (jk)

Kmotrem nové nahrávky kutnohorských Lure of Senses byl holandský hudebník Wilco Versteeg,
žijící v Libenicích (vlevo uprostřed). Zpěvák Martin Hon chvílemi nechal stohlavý dav zasněně
naslouchat, poté jej rozproudil pořádnou dávkou grunge rocku.
Foto: Jarmila Kolínská

