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Dvě maminky oznámily na policii, že jejich dcery zkoušel osahávat nějaký muž, policistům se ho
podařilo hned následující den zadržet.
{jathumbnail off}
"Rázný konec pokusům o obtěžování mladých děvčat učinili policisté z náchodské kriminální
služby ve čtvrtek 21. ledna 2016, tedy jen den poté, co náchodským policistům oznámily dvě
maminky, že jejich dcery ve věku 10 a 13 let zkoušel osahávat cizí muž," uvedla tisková
policejní mluvčí Eva Prachařová.

Podle jejích slov policisté vyslechli obě dívenky a nabyli dojmu, že si ani jedna své zážitky
nevymyslela a navíc, že popis muže se v obou případech shoduje. První dívku se muž pokusil
obtěžovat na schodech vedoucích od zimního stadionu k sídlišti u nemocnice ve středu po
jedné hodině odpoledne. Ke druhé nastoupil vpodvečer do výtahu ve věžáku. Protože se policii
podařilo získat fotografii z kamerového záznamu, okamžitě začali po muži, tedy spíše
mladíkovi, s využitím všech dalších dostupných informací a místních a osobních znalostí pátrat.

"Jejich rychlá policejní práce přinesla výsledky už po několika hodinách, ve výslechové
místnosti kriminální policie ve čtvrtek odpoledne skončil 21letý místní mladík. Policisté jeho
chování na veřejnosti vůči malým děvčatům kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin znásilnění a
přečin vydírání, a tak má mladík nyní co vysvětlovat a zároveň se kát, hrozí mu totiž až
dvanáctiletý trest odnětí svobody," uvedla Eva Prachařová.

Mladík mohl v minulosti na stejných či podobných místech v Náchodě (málo frekventovaná
cesta, chodba paneláku, výtah, apod.) zkoušet obtěžovat i jiné mladé dívky. Pokud k tomu
došlo, policisté dívky žádají, aby to přišly s rodiči oznámit. Ať se nebojí svěřit se rodičům nebo
jinému dospělému. Za všechny informace policisté předem děkují.
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"Také díky této rychlé akci se mohou dívky i jejich rodiče opět cítit bezpečněji. V případě, že by
se na Náchodsku objevil někdo podobný, kdo by chtěl děti a mladistvé obtěžovat, policisté
doporučují ihned učinit oznámení na policii, na lince bezpečí apod. Může se jednat o velmi
závažnou trestnou činnost páchanou na malých dětech. Policisté se těmto oznámením vždy
intenzivně věnují a všechna pečlivě prověřují," dodala tisková policejní mluvčí.

Policisté podali podnět na vzetí do vazby a o tom, zda mužovo další vyšetřování bude probíhat
vazebně, rozhodne soud.
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