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Soutěž s deníkem o iPhone X !

Protitankovou střelu, zvanou též bazuka,
likvidovali policisté
(https://www.denik.cz/soutez/iphonex?
Kostelní Bříza - Nebezpečnou

munici v podobě protitankové
střely RPG našel 37letý muž v Kostelní Bříze na Sokolovsku.
Zachoval chladnou hlavu a přivolal policisty.
17.3.2017
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DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

nsion&utm_content=promo&utm_campaign=iphonex)

Všechny lípy musí ustoupit
chystané opravě nábřeží
(/zpravy_region/vsechnylipy-musi-ustoupitAdventisté zvou na
velikonoční bohoslužbu
Silnější než smrt
(/zpravy_region/adventisteKraslice vystavují stovky
originálních kraslic
(/zpravy_region/kraslicevystavuji-stovky-

Hotel Flößerstube hledá
servírku na plný úvazek.
Email:
info@ﬂoesserstube.de
(https://a.denik.cz/vlm/adclick/FCID=1154/random=17
region/bkCampIDs=249023,251989/size=300x100/pos
article-KS2)
(/galerie/foto.html?mm=viewimage-d170317wvt611&back=3173001458-2289-51&photo=1)

Nalezená bazuka

Foto: PČR

Ti na místo oznámení nálezu vyslali své kolegy specialisty. K nálezu
takzvané bazuky došlo ve středu 15. března v odpoledních hodinách.
„Na místo vyjela policejní hlídka, která zajistila místo nálezu munice.
Operační důstojník na místo povolal pyrotechniky z expozitury Teplice. Ti
určili, že se jedná o 1 kus protitankové střely RPG bazuka a 1 kus předmětu
připomínajícího munici (zřejmě olejnička). Na místě provedli zajištění
protitankové střely a následně ji z místa odvezli k odborné likvidaci," řekla
mluvčí policistů Kateřina Krejčí.
Autor: Roman Cichocki (/autor/roman-cichocki-2036.html)
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Herečka Alice Bendová
EXKLUZIVNĚ PRO ŠÍP:
Nevěru bych nikdy
(https://sip.den neodpustila!

SERVIS

DIVOKÝ ANDĚL, nejvíc sexy

(https://www.annonce.cz?

Soutěž s deníkem o iPhone X !

Herec Jaromír Hanzlík
ODHALIL PRAVOU TVÁŘ:
Není to sympaťák, jak se
(https://sip.den snaží tvářit

služka světa! Jak se změnili
(https://www.tipcars.com?

Mili, Ivo, Lina a další?
(https://sip.den (https://sip.denik.cz/celebrity

(https://www.denik.cz/soutez/iphonex?
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ř

Státní a ve ejná správa -

Volkswagen Golf

Paráda! Jedna z
nejsledovanějších celebrit
ukázala své PERFEKTNÍ
(https://sip.den TROJKY!

2010 velmi dobrý
Cena: 169 000 Kč
(https://www.tipcars.com/volkswagenDÁMA V RUDÉM! Které
golf/kombi/nafta/volkswagen(https://www.annonce.cz/inzerat/statnisexbombě lezla prsa z
golf-variant-2010upnutých červených
a-verejna-sprava-40345345bluetooth-tdi(https://sip.den šatiček?
wtjxm1.html?
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koda
Superb
Ochrana a ostraha 86 Kč
nsion&utm_content=promo&utm_campaign=iphonex)
KAFE (http://www.kafe.cz/)
2014 perfektní
Ochrana a ostraha Pracovník ostrahy
Cena:
329
000
Kč
Hlídači parkovišť a tržišť Strážný. Požad…
Vědci našli jednoduchý
(https://www.tipcars.com/skodavzorec na lásku: Vypočítejte
(https://www.annonce.cz/inzerat/ochrana- superb/kombi/nafta/skoda-superb-tdisi, kdy je…
a-ostraha-pracovnik-40941988(http://www.kaf (http://www.kafe.cz/laska-a125-dsg-f1-17alu-columbuswtasmh.html?
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Administrativa 27 000 Kč
metráky vážící…
Škoda Octavia
Administrativa Administrativní pracov…
(http://www.kaf (http://www.kafe.cz/hubnuti/
2014 perfektní
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání Ře…
Co se stane s jídlem, když
Cena: 245 000 Kč
na něj sedne moucha. Jaké
(https://www.annonce.cz/inzerat/administrativa(https://www.tipcars.com/skodanemoci může…
administrativni-39943246-wrkrjx.html?
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Šarbat Gula, dívka z obálky
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National Geographic 34 let
Výroba Obsluha strojů
poté: Jaký je…
Ford Mondeo
Kovodělníci, strojírenští dělníci a praco…
(http://www.kaf (http://www.kafe.cz/rodina2013 perfektní
ř

ř
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Frekvence 1
Prodej domu

Škoda

Fabia

Děsivou závadu lanovky natočil i
osobní vlastnictví,
2011 první majitel,
cihlová…
servisní knížka,…
záchranář! Těla létala vzduchem
Cena: 130 000 Kč
Cena: 144 000 Kč
(http://tn.nova.cz/clanek/desivou-zavadu(http://www.realcity.cz/nemovitost/prodej- (http://www.cars.cz/inzerce/osobnilanovky-natocil-pomahajici-lyzar-teladomu-dolni-rychnovautoletala-vzduchem.html?
3627637?
O/Skoda/Fabia/Fabiautm_source=denikcz&utm_medium=external_box&ut
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)
II-FL-KOMBI-Kombi15178472872731936.html?
TN.cz
Prodej bytu 3+1
d_so&utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=cars&utm
osobní vlastnictví, cihlová konstrukce, …
Straší pod Jihlavou? Navštívili jsme tamní
Škoda Octavia
Cena: 699 000 Kč
podzemí! VIDEO
2011 servisní knížka, koupeno v D, neh…
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Drsná vendeta na Slovensku: Další
Ford C-Max
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2008 první majitel, servisní knížka, kou…
domu-stare-sedlo-sachetni-3626741?
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https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/protitankovou-strelu-zvanou-tez-bazuka-likvidovali-policiste-20170317.html

2/5

18. 3. 2018

Protitankovou střelu, zvanou též bazuka, likvidovali policisté - Sokolovský deník

p
p y
Cena: 76 000 Kč
(https://go.eu.bbelements.com/please/redirect/5559/1/2/7/!uwi=1600,uhe=900,uce=1,ibbid=BBID-01-01228461636685735,impressionId=68e1c7c9-0b8b-44beutm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)
krimi/530965/drsna-vendeta-na(http://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto8e00-ed8d35d35613,ibb_device_id=0,ip_co=1,ip_reg=1,b_w=0,b_h=0,param=872001/827332_1_?
slovensku-dalsi-maﬁanska-vrazda-na-

O/Ford/C-Max/C-Max-STYLE-1-6-T-

Prodej bytu 1+1

https%3A%2F%2Fa.denik.cz%2Fvlm%2Fadclick%2FFCID%3D1143%2Frandom%3D17872361%2Fviewid%3D66101016%2Fsite%3Ddenik%2Flayout%3Dd%2Floc%3D
divokem-vychode.html?
osobní vlastnictví, panelová konstrukce… Kombi-15187098998795.html?
region%2FbkCampIDs%3D249023%2C251989%2Fsize%3D728x90%2C970x90%2C970x200%2C970x210%2C970x250%2C1000x100%2C1000x200%2C1000x300%2Cb
utm_source=denik.cz&utm_medium=traﬃc-

Cena: 395 000 Kč
d_so&utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=cars&utm_campaign=servi
top%2Frelocate%3Dhttps%253A%252F%252Ftrack.adform.net%252FC%252F%253Fbn%253D21541618)
exchange)
(http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejBlesk.cz
Ford Mondeo
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2007 první majitel, servisní knížka, kou…
Balená voda obsahuje mikročástice plastu.
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Cena: 79 000 Kč
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DOPORUČENÉ ČLÁNKY
Polák si ve vězení
odpykal 18 let za vraždu
nezletilé dívky....

Zajímavé, zeolit
změkčuje vodu. Ze
studny teče i méně
železa

(https://www.denik.cz/ze_sveta/polak-si-vevezeni-odpykal-18-let-za-vrazdu-nezletile-divky- (http://www.zeolitkamen.cz/?

Zemřel spisovatel a
scenárista Zdeněk
Mahler. Bylo mu 89 let

Bloop: Tajemný zvuk

byl-nevinny-20180316.html)

utm_source=campaign&utm_medium=CPC&utms
oceánu, který zachycují
t

už 20 let podmoř...

(https://www.denik.cz/ostatni_kultura/zemrel(https://www.denik.cz/magazin/bloop-tajemnynsion&utm_content=promo&utm_campaign=iphonex)
spisovatel a scenarista zdenek mahler bylo mu zvuk z oceanu 20130104 html)

Všechny lípy musí ustoupit chystané opravě
nábřeží
Sokolov – Sokolov již vybral ﬁrmu, která za 11,5 milionu korun opraví
nábřeží Petra Bezruče.

(/zpravy_region/vsechny-lipy-musi-ustoupit-chystane-oprave-nabrezi-20180318.html)

Adventisté zvou na
velikonoční bohoslužbu
Silnější než smrt

(/z-region

Turistka ztratila řádně
naditou peněženku, sebral
ji zloděj (/z-

Byt v centru města? Připravte si
miliony (/z-regionu/byt-v-centrumesta-pripravte-si-milionyKarlovarský kraj - Ceny nemovitostí stále rostou,
byť se tempo růstu zpomaluje. Podle očekávání
makléřů minimálně první pololetí tohoto roku

(/ l

Mladík se po útoku svalil na
schody, útok pokračoval
(/zlociny-a-soudy/mladik-se-po-
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Soutěž s deníkem o iPhone X !

v Habartově o patnáct let starší muž. Při prvním
https%3A%2F%2Fa.denik.cz%2Fvlm%2Fadclick%2FFCID%3D1143%2Frandom%3D17872361%2Fviewid%3D66101016%2Fsite%3Ddenik%2Flayout%3Dd%2Floc%3D
útoku se napadený svalil na schody, při druhém
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Film, dobrodružství, divoká
příroda, to je Expediční kamera
(/zpravy_region/ﬁlmKynšperk nad Ohří – Expediční kamera.
Celovečerní promítání ﬁlmů o dobrodružství,
divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních
Komerční článek

Vyhrajte s Deníkem iPhone X!
(https://a.denik.cz/vlm/adclick/FC
region/bkCampIDs=249023,251989

nsion&utm_content=promo&utm_campaign=iphonex)

Zapojte se do naší velké soutěže a vyhrajte
iPhone X nebo jednu z mnoha dalších lákavých
výher.
 (/galerie/videosouhrny-deniku-brezen-2018.html?photo=2)

(/z-region

Lupič chycený při činu a ocenění
hrdiny: prohlédněte si videa dne
(/z-regionu/lupic-chyceny-priPodívejte se na krátký sestřih toho
nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři
Deníku v pátek 16. března 2018.
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