Příloha červen 2015
V Liberci zadrželi podvodníka kvůli falešné sbírce
V Liberci se podařilo strážníkům dopadnout podvodníka,
který se vydával za neslyšícího a mámil z lidí peníze na
neexistující sbírku. Zprávy o podobných sbírkách se
objevily již v loňském roce, naše Tiché zprávy o nich také
informovaly. V letošním roce se podvodníci objevili i v
dalších městech.
Dopadený podvodník je z rumunského gangu. Jeho členové se v Liberci vydávají
za neslyšící a tahají z obětí peníze na falešnou sbírku. Vytipovávají si ženy nebo
důchodce, které se snaží svým předstíraným handicapem dojmout. Ale jakmile má
někdo podezření, že se jedná o pochybnou sbírku a začne mluvit o policii, falešní
postižení se jakoby zázrakem náhle “uzdraví” a zdrhnou.
Naposledy se podvodníci pohybovali před pár dny v libereckém centru. Strážníci
dostali echo od svědků v Moskevské ulici a dvojici, která se mezitím rozdělila,
začali sledovat městským kamerovým systémem. Když strážník jednoho z
podvodníků na Benešově náměstí kontroloval, dal se mladík na útěk. Přitom
odhodil desky i s falešným dokumentem o sbírce a utekl směrem k nákupnímu
centru Plaza. Druhého podvodníka ale městský policista zadržel. Mladíka předal
cizinecké policii.
V Liberci byli v ten den hned čtyři falešní výběrčí, tři muži a jedna žena. Přitom
jen dvě hodiny před tím mámili peníze z důvěřivých lidí v Pardubicích.
Muž, který skončil v rukou policie, nakonec dostal pokutu, kterou na místě
nezaplatil. Dopustil se dvojího přestupku, jednak proti veřejnému pořádku a měl
také propadlý doklad totožnosti.
Policisté už podobný případ v minulých týdnech řešili. A připouštějí, že se skupina
za čas objeví v ulicích znovu.
Lidé by měli být obezřetní, na jaké sbírky dávají peníze. Tato falešná sbírka ještě
neskončila a vůbec se nezdá, že by se s tím něco dělalo. Apelujte na své blízké a
přátele, ať jsou opatrní, a v podobných případech nahlásí podvodníky vybírající na
neexistující sbírku policii.
Zdroj: liberec.idnes.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Policisté dopadli v Praze dvě podvodnice kvůli falešné sbírce pro neslyšící
Falešná sbírka stále pokračuje a nekončí. Minulou středu vyjeli
policisté do Ječné ulice v Praze 2 k nahlášenému případu
podvodného vybírání peněz na ulici. Na místě policisté dopadli
přímo při činu dvě ženy z Rumunska, které měly u sebe podpisové
archy, oslovovaly lidi na ulici a předstíraly, že vybírají peníze pro
neslyšící. Ještě na místě se obě ženy (18 a 20 let) přiznaly, že se nejedná o žádnou
sbírku, ale o podvod a peníze vybírají pro svou potřebu. Při této sbírce obě

předstíraly, že jsou neslyšící, aby zvýšily svou důvěryhodnost a
maskovaly tak, že se nemohou v češtině dorozumět. Na podpisovém
archu byly znaky tělesně postižených a vlajka České republiky.
Obě ženy skončily na místním oddělení policie, kde byly
vyslechnuty. Policisté vyhodnotili toto podvodné jednání jako
přestupek proti majetku. Věcí se tedy budou dál zabývat úředníci radnice Prahy 2
ve správním řízení. Za tento podvod jim hrozí pokuta do výše až 15 tisíc korun. V
této souvislosti by policie chtěla před takovými falešnými sbírkami varovat a
upozornit, aby lidé dávali pozor, komu dávají peníze. Ne vždy se totiž jedná o
oficiální sbírky a peníze tak nekončí tam, kde mají.
Zdroj: prazsky.denik.cz, policejnidenik.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nápovědu najdete v Bulletinu červen 2015

