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Nastal adventní čas, a s ním neod-
myslitelně spojené nákupní horeč-
ky, shon a stres při vybírání a pořizo-
vání dárků pro rodiny a blízké. Lidé 
jsou zamyšlení nad tím, co a kde ješ-
tě nakoupit, nebývají ostražití a své 
věci nechávají bez dozoru. Tím však 
dávají příležitost zlodějům. 

Ženy nechávají své kabelky zavě-
šené na nákupních vozících, nebo 
položené na prodejních pultech, 
často i otevřené a nezapnuté na zip. 
Muži nosí své cennosti a peněženky 
v batohu na zádech, nebo v zadních 
kapsách kalhot. V peněženkách ma-
jí lidé často větší množství peněz než 
obvykle.  

V nákupních centrech, různých 
obchodech a na rušných ulicích 
těchto situací zneužívají všeteční 
kapsáři. Ti nejraději vyhledávají mís-
ta s velkou koncentrací lidí, kde se 

mohou rychle a nepozorovaně ztra-
tit v davu. Ideální příležitostí jsou 
pro ně i předvánoční kulturní akce 
– rozsvěcení vánočního stromečku, 
veřejné zpívání koled a mikulášské 
besídky.

 
Pozor na kapsáře!

Policie vyzývá občany k větší opa-
trnosti a obezřetnosti. 

Kabelky a batohy nenoste na 
zádech, kde na ně nevidíte! Mějte je 
dobře zapnuté a neustále na očích. 
Nikdy je neodkládejte na pultech 
nebo nákupních vozících, a to ani na 
krátký okamžik.

Peněženky a mobilní telefony 
nenoste v zadních kapsách kalhot. 
Ideálním místem je vnitřní kapsa 
bundy, nebo na dně dobře uzavřené 
příruční tašky.

V předvánočním období policie nabádá 
občany ke zvýšené opatrnosti 

Nedávejte si své cenné věci do ta-
šek, které se nedají uzavřít.

PIN kód a platební kartu nikdy 
nemějte pohromadě.

V případě krádeže ihned vše 
oznamte policii, a platební kartu si 
zablokujte. 

Auto není trezor
Další nebezpečí číhá na parkoviš-

tích u nákupních center a obcho-
dů. Ve svých vozidlech by lidé 
neměli nechávat nic, co by zlodě-
je mohlo přilákat. Pečlivě si vše 
uschovejte, nebo raději vezměte 
do obchodu s sebou. Vždy si pečli-
vě vozidlo uzamkněte, i když jdete 
jen odvézt nákupní vozík do stoja-
nu. Buďte obezřetní i při ukládání 
nákupu do zavazadlového prosto-
ru, nebo usazování dětí do autose-
daček. Nechávejte kabelky, mobilní 
telefony nebo peněženky jen tak na 
sedadlech, kde jsou zlodějům přímo 
na očích. Ti se pak do auta dostanou 
jakýmkoli nešetrným způsobem, a 
nejen že odcizí vaše cennosti, ale 
navíc vám vozidlo i značně poškodí. 

Pozor na internetové nákupy!
Někteří lidé, namísto tlačení se 

v kamenných obchodech, dávají 
přednost výběru dárků na interneto-

vých portálech. To sice přináší řadu 
výhod, ale i zde je potřeba se mít na 
pozoru. Ušetříte čas i peníze, můžete 
si porovnat ceny, a zboží vám bude 
dodáno až do domu. Avšak ne vždy 
probíhá vše tak hladce, a zákazníci 
často již nikdy neuvidí ani objedna-
né zboží, ani své peníze.    

Nenechte se zlákat nápadně nízkou 
cenou nebo výhodnými podmínka-
mi.

Předem si pečlivě pročtěte obchod-
ní podmínky a reklamační řád.

Nakupujte jen u známých nebo 
ověřených prodejců.

Za zboží plaťte předem jen u důvě-
ryhodných obchodníků.

Uchovávejte si průběh interne-
tové komunikace, včetně potvrze-
ní objednávky a údaje o provedené 
platbě.  

 
Policisté, jako každý rok, zvýší 

v adventním období kontroly v rizi-
kových místech, ale i přesto by kaž-
dý z nás měl být více opatrný na své 
věci a mít na paměti, že obezřetnosti 
není nikdy dost.   

 KŘ policie kraje Vysočina
 Oddělení tisku a prevence
 por. Mgr. Tomáš Procházka 
 koordinátor prevence

Nová přírodní učebna, zaměřená 
na mokřady, byla pro veřejnost ote-
vřena v listopadu u rybníka Kalvá-
rie v Jihlavě. 

Spolek Mokřady – ochrana a 
management se základní školou 
Otokara Březiny v Jihlavě v lokali-
tě poblíž této základní školy vytvo-
řil dvě menší drobné vodní plochy 
(tůně), provedl prořezávku dřevin 
v ploše budoucích tůní, vytvořil 
menší zimoviště pro obojživelníky 
z přírodního materiálu (dřevo a trá-
va), přístupový chodník ze zeminy i 
povalový chodník, a vyrobil a osadil 
sem tři informační cedule o mokřa-
dech, tůních a zimovištích.

Smyslem přírodní učebny je při-
táhnout děti v rámci výuky do pří-
rody. Žáci budou v mokřadu prová-
dět sledování, měření a pozorování, 
k čemuž jim pomohou přístroje a 
pomůcky, které jim byly pořízeny. 
Důležitá je také příručka Deník 
badatele, kterou vydalo Sdružení 
Krajina, a v rámci tohoto projektu 
byl proveden její dotisk. Nová pří-
rodní učebna bude sloužit i široké 
veřejnosti, která se zde může něco 

Mokřadní učebna v přírodě
dozvědět o životu v mokřadech.

Slavnostního přestřižení pásky se 
ujali náměstek primátora  Jaromír 
Kalina a zástupkyně Nadace Part-
nerství  Zuzana Šeptunová.  -tz-

V RÁMCI projektu mokřadní učebny 
Kalvárie vznikla i druhá učebna, a to 
na Lesnovských mokřadech u Jihlavy. 
Zde na jaře dvě třídy dětí ze ZŠ Oto-
kara Březiny ručně vyhloubily další tři 
tůně, které doplnily mokřadní biotopy 
v této lokalitě. Foto: archiv MMJ


