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Dnes začíná soud s únoscem Zdeňkem

Dodávka s hasiči bourala
VYSOKÉ MÝTO (jp) – Ke
zranění 13 lidí došlo při
střetu fabie a dodávky, která převážela hasiče, vracející se ze soutěže. V osobním autě byly dvě těhotné ženy. Nehoda se stala v
sobotu vpodvečer ve Vysokém Mýtě. „Celkem bylo
zraněno 13 osob. Všech-

ny zraněné osoby byly předány do péče zdravotníků,“
uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková. V osobním
autě se zranili čtyři cestující, z nichž řidič a jeden spolujezdec byli v bezvědomí.
V dodávce se poranilo devět lidí. Příčinu střetu vyšetřuje policie.
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ÚSTÍ NAD LABEM – Případ únosu
dvou dětí, který nemá v Česku obdoby, začne dnes projednávat ústecký
krajský soud. Na lavici obžalovaných
usedne recidivista Zdeněk H. (36).
Státní zástupce pro něj navrhuje zabezpečovací detenci.
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Nejdelší pomlázka
měří 101 metrů!
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HRADEC KRÁLOVÉ (jad) – Velká kočičí podívaná! Do
Hradce Králové se
sjeli o víkendu chovatelé ze čtyř zemí a přivezli s sebou své kočičí miláčky. 360 čičinek se mezi sebou
utkalo na prestiží výstavě FIFe International Cat Show.
Bylo na co se dívat.
V klecích pózovaly
kočky všech možných
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Rodina z Karlových Varů byla ziskem
titulu miliontého návštěvníka zaskočena.
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ravě. To byl impulz, kdy
dyy
jsem si řekl, že rekord
rdd
vrátím do Biskupic,“ proozradil rekordman.
Upletení tataru, jak se
pomlázka na Hané naazývá, trvalo Ladislavu
vu
Šumberovi pět dnů. „V
V
okruhu padesáti kilomeme-trů padly všechny vrby,“
y,“
okomentoval to s úsměměěvem. Bez pomoci kamamaarádů a rodiny by se mu
m
prý dostatek materiálu seehnat nepodařilo.

Foto Alena Bláhová, proﬁmedia.cz

BISKUPICE (rys) – Pět
dní pletení, tisícovka vrbových proutků, 200
kilo váhy. To je rekordní pomlázka, kterou o
víkendu dopletl Ladislav Šumbera (25) z Biskupic.
Mladík vytvořil oficiální český rekord. Už podruhé. V roce 2010 Šumbera upletl pomlázku
dlouhou 57 metrů. „Loni
nás ale po letech pokořily Němčičky na jižní Mo-

BEČOV NAD TEPLOU
(mor) – Miliontého návštěvníka přivítali ránou
z kanonu na hradě a zámku v Bečově nad Teplou.
Překvapenými výherci se
stala rodina Marka Kince
z Karlových Varů.
„Jsme v šoku. Nikdy
jsme nic podobného nevyhráli,“ říká tatínek Marek, který byl na zámku v
Bečově naposledy před 18
lety. Na výlet se sem rodina vydala na popud chlapců-dvojčat Lukáše a Danie-
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la (5), kteří historické místo ústavem. „Určitě to využinavštívili nedávno se škol- jeme,“ uzavírá tatínek.
kou, a moc se jim zdee líbilo. „Využili jsme hezkézkého počasí a do Bečova jsme
sme
přijeli vlakem. Že se nám
ám
celkem klidný den změ-- Bečovský hrad a zámek v sobě
ní v takovou událost, ukrývá památku nevyčíslitelné
jsme opravdu neče- hodnoty – relikviář svatého Maukali,“ dodává tatínek. ra, který pod podlahu na konci druRodina měla vstup do hé světové války ukryli její majitecelého areálu zdarma. lé, rodina Beaufortů, když prchado ciziny. Relikviář byl objeven
Navíc dostala i něko-- li za
dramatických okolností až
lik volných vstupenek na
v roce 1985 kriminalistou
hrady a zámky spravovaovaFrantiškem Maryšné Národním památkovým
vým
kou.

Relikviář
v Bečově

