
Stanovi¹tì 6 { Staré noviny
Toto je součást noční hry na soustředění KSP. Prosíme, neničte toto stanoviště, sami vše ukli-
díme do soboty 18. 5. 2019. V případě problémů nám zavolejte na číslo 910 128 496. Děkujeme
vám.

Po příchodu na stanoviště pošlete SMS s kódem LOSOB

Už mnoho hodin jsme nespatřili ani živáčka. Od moře jsme zamířili do hor, ve kterých prý Hrošíček sídlí. Najednou se
před námi zjevila opuštěná věž – že by Hrošíček bydlel tady? Opatrně vcházíme dovnitř.

Prošli jsme skrz vrzající dveře a pohlédli po schodišti nahoru. . . tedy po jeho zbytku, protože se už před mnoha lety zřítilo.
Nahoru to asi nepůjde, rozhlédneme se tedy tady v přízemí. Staré sáňky, spousta sutě, staré běžky a jeden výtisk novin.

1. ledna, Ejpovice – Ve skladu přepravní společnosti Geis
došlo k vážnému úrazu. Zaměstnanec D. V. byl při neo-
patrné manipulaci s vysokozdvižným vozíkem zavalen
hromadou beden. Po rychlém zásahu záchranné služby
byl převezen do fakultní nemocnice v Plzni. Kvůli roz-
sáhlému poranění mu musely být amputovány obě dolní
končetiny pod koleny. Při vyšetřování vyšlo najevo, že
D. V. při nástupu do zaměstnání lhal o své kvalifikaci a
oprávnění k manipulaci s vysokozdvižným vozíkem bylo
padělané.

2. února, Brod nad Tichou – Stav vodních toků je kvůli ne-
ustávající oblevě již pátým dnem kritický. Na některých
místech České republiky byl vyhlášen třetí stupeň po-
vodňové aktivity. Své o tom ví i obyvatelé Brodu nad Ti-
chou. Kromě ničivých škod, které napáchala samotná ob-
leva, se místní musejí vyrovnat se ztrátou jediného mostu
přes řeku Tichou. Ten byl z bezpečnostních důvodů uza-
vřen poté, co voda vlivem zvýšené hladiny podemlela
kus břehu. Podle znaleckého posudku byla statika mostu
narušena a je nutné ho strhnout.

20. února, Děčín – Ornitologové spatřili letos poprvé vlaš-
tovku. Přilákalo ji podle nich současné oteplení, mohla by
být první předzvěstí jara. Meteoroložka Marie Kučerová
však varuje před ukvapenými závěry: „V polovině mě-
síce se opět ochladí, v některých oblastech by mohlo do-
konce nasněžit.“ Na opravdové jaro si tak budeme muset
ještě několik týdnů počkat.

3. dubna, Frýdlant – O velký poprask se zasloužil frý-
dlantský rodák Aleš Straka (27), když na Mistrovství
světa ve skoku dalekém v Helsinborgu skočil neuvěři-
telných 8 metrů a 98 centimetrů, čímž překonal současný

světový rekord. Na otázku, jak se na svůj výkon při-
pravoval, odpověděl: „Mám dobrého trenéra, který mi
tréninkový plán uzpůsobuje na míru. Rád si přivstanu,
takže většinou začínám skákat už za tmy.“ Další výzva
na Straku čeká na Letních olympijských hrách v Tokiu.

14. května, Cvikov – Brutální případ týrání zvířat museli
řešit strážníci v ulici Na Lounech. Na místo byli přivoláni
obyvateli panelového domu, kteří si stěžovali na hluk
vycházející z jednoho z bytů. Strážníci zadrželi dvaapa-
desátiletého muže pro podezření z týrání zvířat poté,
co v jeho bytě nalezli fenu teriéra v zanedbaném stavu.
Dřevěná hůl, kterou policisté v bytě objevili, nasvědčuje
tomu, že muž fenu bil. Teriér pravděpodobně poputuje
do útulku.

6. června, Albrechtice – Včera ve večerních hodinách byl
nahlášen požár v Kulturním centru. Během XXXI. hasič-
ského plesu si zde jeden z návštěvníků zapálil cigaretu,
od které následně chytla výzdoba sálu. Oheň duchapří-
tomně uhasil vlastním tělem a utrpěl při tom mírné po-
páleniny. Místní hasiči ovšem o moment později také za-
reagovali a celý sál pokropili vodou z cisterny. Způsobili
tak v Kulturním domě škodu v hodnotě téměř milion
korun. Nyní čelí hasičský sbor obvinění z neúmyslného
poškození majetku.

20. listopadu, Golčův Jeníkov – K 600. výročí bitvy u Vi-
lémova pořádají místní historičtí nadšenci připomínku
této události. Návštěvníci se můžou těšit na historický
průvod městem i šermířské turnaje. Akce bude vrcholit
rekonstrukcí samotné bitvy přesně podle dobových zá-
znamů. V nich se mimo jiné píše, že král Jiří z Poděbrad
povýšil všechny své přeživší důstojníky na generály.

Upřesnítko k dalšímu stanovišti: roura na zábradlí na jihovýchodě.


