Pracovní list
Poznáme, odkud pocházejí?
1. Internetový šotek pomíchal titulky (nadpisy) a články, ke kterým patří. Najdete
k následujícím článkům jejich titulky? Odhadnete, na kterém serveru články
vyšly? Vystřihněte titulky a jména zpravodajských serverů a přiřaďte je
k původním článkům.
2. Znáte „papírovou“ formu těchto novin? Napište.

Pracovník ochranky
ukradl půl miliardy v
hotovosti
PRAHA – Policie podezírá
zaměstnance bezpečnostní
agentury z toho, ţe v sobotu
ukradl z objektu firmy v
Praze půl miliardy korun v
hotovosti. Ozbrojený muţ je
na útěku, kriminalisté po
něm pátrají. Muţ ukradl půl
miliardy v hotovosti. Podle
informací Práva se jednalo o
pracovníka firmy G4S Cash
Services. Tolik peněz v
pětitisícových bankovkách
váţí 109 kilogramů. Vejdou
se do kontejneru o objemu
80krát 60krát 60 centimetrů.
O krádeţi v pondělí
informovala praţská policie
s tím, ţe podezřelý muţ je
na útěku. „Je ozbrojen,“
řekla také mluvčí praţské
policie Iva Knolová.

Ochrankář měl
ukrást z firmy půl
miliardy v hotovosti
Praha - Celých 562 milionů
zmizelo z trezorové
místnosti společnosti v
Českobratrské ulici.
Podezřelý je podle Šípu
František Procházka (33). A
přitom největší loupeţ v
naší historii (nepočítáme-li
elegantní přelévání financí
přes bankovní účty) se
obešla bez násilí a bez
pozornosti. František
Procházka jako
zaměstnanec do trezorové
místnosti prostě přišel a se
svým kumpánem vynosil
bankovky do dodávky,
která stála venku. Jeho
společník odjel, on sám se
vrátil do práce. Kdyţ mu
padla, stejně klidně odešel z
práce a pak se jednoduše
vypařil.

Loupež století
- 562 mega!
Zaměstnanec praţské
bezpečnostní agentury
ukradl z její budovy 560
milionů korun. Od
soboty je na útěku.
Policie kvůli zmizení
půlmiliardové sumy
pátrá po 33letém
Františku Procházkovi.
Varuje, ţe je ozbrojen.
Zloději hrozí vzhledem k
ukradené sumě aţ 12leté
vězení. K dosud největší
krádeţi v Česku došlo v
sobotu dopoledne v
Praze 3 na Ţiţkově.
„Bankovky z objektu
bezpečnostní agentury
pravděpodobně vynesl
zaměstnanec firmy,“
uvedla mluvčí praţské
policie Iva Knolová.

