Policejní stanice Karviná 6.

Dne. 2.12.2013/Pon

V pondělí jsme navštívili Policejní stanici v Karviné.6.
Měli jsme sraz u Hudebních Potřeb,kde jsme vyrazili jako třída na PT.
Když jsme přišli do policejní stanice vyzvedl nás.
-NPRAP Jaroslav Kus (Vrchní Inspektor)
Který nás odvedl do Preventivně informačního oddělení kde nám společně s
- POR. Mgr. Zlatuší Viačkovou (Komisař) Pustili krátké video STÁTNÍ Policii ČR.
Kde jsme se mohli dozvědět mnoho užitečných informací do budoucna o
Policii .Jakmile video skončilo začal s námi procházet Policejní stanici,
ukazovat různá oddělení od komunikační a hospodářského po oddělení
kriminalistky.Například v Komunikačním jsme se mohli dozvědět něco o
komunikaci a vysílačkách policie, v Hospodářské něco o padělaní bankovek a
celkově s penězi a také něco otiskách (Daktyloskopie a Trasologije) všechno
bylo velmi zajímavé.Dále si myslím že mne i ostatní zajímalo místo kde se fotí
pachatel a kde se snímají otisky do databáze, někteří si mohli vyzkoušet
sejmout otisk z boty nebo také prstu u rukou.Dále jsme se vypravili na druhou
policejní stanici.Na stanici Dopravní policie ČR,kde jsme mohli vidět
prezentaci autonehod za rok 2013 myslím že to bylo dosti zajímavé že i
v těchto místech se může stát tolik věcí .Poté jsme šli společně s , PRAP
Simonou Martiniakovou, která nám prvně ukázala kde se odevzdávají
střelecké průkazy a zbraně ,poté nám také řekla jaké jsou typy střeleckých
průkazů (A,B,C,D,E a pyrotechnické) myslím si že tohle zajímalo hlavně kluky
jelikož šlo o zbraně. Něco málo nám k tomu řekla co musím udělat pro
Střeleckých průkaz a také kdy ho můžem obdržet .Poté jsme byli odvedeni o
patro výš kde jsme prvně pozorovali kamery a něco jsme se dozvěděli o službě
pozorování a pak jsme se vydali do cely kde jsou vězni zadrženi. V Poslední
řadě jsme si sedli do místnosti a Páni policisté nám ukazovali 2 zbraně ( CZ 75
a českého škorpiona) Teleskopický obušek a Kevlar(neprůstřelnou
vestu).Jakmile jsme si to prohlédli a řekl nám něco k zbraním měli jsme konec
přednášky ,praxe a odebrali jsme se do svých domovů.
Zpracovali Studenti Střední Odborné Školy Karviná :Dominika Dohnalová a
Radim Jedzok.

