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Mladíci okradli spícího muže. Viděly to kamery

25.4.2017 20:25
ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pondělí 24. dubna krátce před půlnocí zaznamenal operátor městského
kamerového systému podezřelý pohyb dvou mladíků u spícího muže na lavičce na Lannově
třídě. Mladíci nejprve kolem spící osoby obcházeli. Poté muži něco vytáhli z kapsy a dali se na
útěk
Obsluha okamžitě informovala hlídky městské policie. Strážníci dostávali přesné informace o
pohybu mladíků a podařilo se je zastavit za budovou České pošty na Senovážném náměstí.
Osmnáctiletý mladík a jeho o dva roky mladší kamarád se přiznali, že spícímu muži vytáhli z
kapsy peněženku, kterou prohledali a vhodili do Mlýnské stoky. Strážníci si na místo přivolali
Policii ČR, která si událost převzala k dalšímu šetření.

Čtvrtek, 27. dubna
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Do akce Jehla se v kraji zapojily jen České Budějovice a Tábor. Strážníci
tu našli 37 jehel

27.4.2017 8:20

TÁBOR – Celostátní jarní preventivní akci Jehla vyhlásili pražští strážníci. Zapojilo se do ní 31
měst a více než 410 strážníků. Ti během jednoho dne hledali použité jehly a injekční stříkačky
odhozené narkomany na veřejných místech, v parcích, odpočinkových zónách i na dětských
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hřištích. Z jihočeských měst se do akce zapojila nejdříve pouze městská policie v Českých
Budějovicích, táborské strážníky nikdo neoslovil. Jak uvedli pražští pořadatelé, obrátili se jen
na krajská města nebo ta, která s nimi už dříve spolupracovala. Po upozornění od redakce se
táborští strážníci rozhodli, že se do akce také zapojí.

V úterý 18. dubna dopoledne se v Táboře vydala hledat jehly a použité stříkačky dvoučlenná
hlídka strážníků, kteří byli kromě nezbytných rukavic a lahví na uložení jehel vybaveni také
detektorem kovů. Nejdříve prošli trávníky a křoví pod Parkány a hned byli úspěšní, našli tu osm
použitých injekčních stříkaček i s jehlami najednou. „Stříkačky ve městě ale sbíráme průběžně,
docela často nám kvůli nim lidé volají. Hlídka je pak sebere a předá do centra Auritus. Statistiku
nevedeme, odhaduji to řádově na desítky kusů ročně,“ zmínil mluvčí strážníků Pavel Šimek.
Táborský Auritus si evidenci vede a podle ní samotné centrum v rámci terénního programu
v loňském roce zlikvidovalo 39 špinavých stříkaček, stejné množství jich k nim přivezla i
městská policie. „Množství nálezů je za poslední léta stabilní a to do stovky stříkaček ročně.
Tento poměrně malý počet nálezů přisuzujeme fungování výměnného programu v našem
zařízení, v rámci kterého jsme například minulý rok vyměnili uživatelům drog na 56 tisíc
stříkaček,“ uvedl za centrum Auritus Martin Mareda. A přidal také důležité informace pro lidi,
kteří použitou stříkačku najdou. „Při nálezu stříkačky by měli lidé dbát zvýšené pozornosti a
zavolat městskou policii kvůli bezpečné likvidaci, protože použitá stříkačka může být
potencionálně infekční,“ dodal Martin Mareda. Připomněl také, že místa s častějším výskytem
jsou v Táboře v okolí Jordánu a pod Parkány. To se potvrdilo i v úterní akci Jehla, kdy strážníci
pod hradbami města našli devět stříkaček i s jehlami, další tři pak v parku u Popraviště.
V Českých Budějovicích našli strážníci pětadvacet stříkaček. Celkem v úterý 18. dubna sebrali
strážníci po celé republice 615 kusů nebezpečného infekčního materiálu po narkomanech. Do
akce se nezapojili mimo jiné také strážníci z Jindřichova Hradce. S použitým materiálem po
narkomanech tam prý problém není a kontroly probíhají průběžně. „Samotná registrace nebo
přihlášení se k akci z mého pohledu není tak důležité jako skutečnost, jakým způsobem se
správci dětských hřišť a pískovišť o svěřené prostory starají. U nás je to v gesci Služeb města a
podle informací od kolegů strážníků nebo od ředitele městské společnosti doposud
neregistrujeme případ, že by zaměstnanci technických služeb, kteří kontroly provádí, nebo
strážníci v rámci pravidelných pochůzek, případně sami občané oznámili nález injekční
stříkačky v těchto prostorách. Přesto stejně tak jako v loňském roce plošnou kontrolu hřišť a
pískovišť provedeme, jen mám za to, že z pochopitelných důvodů není potřebné tuto
skutečnost dávat v přílišnou známost vědomí,“ zmínil vrchní strážník jindřichohradecké
městské policie Luboš Müller.
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