""

www.newtonmedia.cz

www.newtonmedia.sk

Informace o článku
Falešná policejní helikoptéra nad Olomoucí
Médium: Prima TV, Datum 24.10.2009, Autor:
Rubrika/Pořad: 18:55 Zprávy TV Prima, Strana/Zpráva: 03, Skupina:
Hodnocení: Neutrální, Prodejní náklad: , Čtenost:

Text článku
Falešná policejní helikoptéra nad Olomoucí
Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka
-------------------Nad Olomoucí krouží falešná policejní helikoptéra. Zjistil to náš reportér Tomáš Drahoňovský. Na vlas stejný
stroj, jaký používají muži zákona, patří soukromé firmě, která provozuje hernu. Zvláštní libůstka podnikatelů
dělá vrásky nejen policistům, ale i politikům.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, redaktor
-------------------Najděte 10 rozdílů, tak to bývá oblíbený úkol v křížovkářských časopisech. O mnoho víc jich ale nenajdete ani
mezi těmito dvěma vrtulníky, tím nahoře létají policisté, tím dole olomoučtí podnikatelé budí pozdvižení.
Vladimír PANENKA, ředitel Letecké služby Policie ČR
-------------------Já jsem odpovídal na několik dotazů občanů, prostě co tam policie dělala v určitých místech a koho vozila.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, redaktor
-------------------Že olomoucký vrtulník nemá za úkol honit zločince ale vozit provozovatele herny, prozradí na první pohled jen
tento nápis. Žádná policie, ale anglicky Police.
Vladimír PANENKA, ředitel Letecké služby Policie ČR
-------------------Což je samozřejmě mezinárodně uznávaným označení policejních jednotek, takže tam to prostě není v pořádku.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, redaktor
-------------------Proč chtějí podnikatelé tak moc létat policejní helikoptérou? O tom se zástupce firmy nechtěl bavit.
pan BRADÁČ, zástupce firmy Serge Fashion
-------------------Ne.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, redaktor
-------------------Takže prostě natáčení žádné nebude?
pan BRADÁČ, zástupce firmy Serge Fashion
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-------------------Ne.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, redaktor
-------------------Je nabíledni, že vrtulník maskovaný jako policejní nemusí zdaleka sloužit jen k vytahování. Kdo by si myslel, že
podobné filuty čeká přísný trest, ten by se spletl. Podle zákona po policii jim hrozí maximálně pokuta to nejvýše
3 tisíce korun.
Jeroným TEJC, výbor pro bezpečnost PS, poslanec /ČSSD/
-------------------Možná už je na čase zpřísnit zákony v této věci tak, aby si skutečně někteří podnikatelé nebo vůbec lidé
nedělali legraci ze zákona.
Michael HRBATA, poslanec, výbor pro bezpečnost /ODS/
-------------------Jestliže tyto věci se začnou dít častěji, tak je samozřejmě potřeba se o tom pobavit.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, redaktor
-------------------Teoreticky by sice výtečníky mohlo čekat zabavení vrtulníku. Jisté to ale není. Auto si mohl nechat například i
tento mladík, který se po jižní Moravě proháněl v maskované Octavii s modrým majáčkem. Je tak
pravděpodobné, že by majitelé vrtulníků museli z helikoptéry jen sundat nálepky. Krajské štáby a Tomáš
Drahoňovský, televize Prima.
Klíč| Hrbata Michael; Tejc Jeroným; PSP; ODS sněmovna; ČSSD sněmovna
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