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Na lince 156 
Čím žije Městská policie

Naše nová pravidelná rubrika vám nabídne hrst informací s cílem rozšířit dosavadní obrázek o aktivitách strážníků v
našem regionu. Zejména stručný přehled konkrétních případů z minulého měsíce, který je v Listech úplnou novinkou, by
mohl poopravit mylnou představu některých jedinců, že Městská policie je tu jenom proto, aby se zabývala
neukázněnými pejskaři (i když samozřejmě ani tato její činnost není zanedbatelná).

Stalo se v dubnu

V křižovatce ulic Ocelkova a Generála Janouška byl zaznamenán podezřelý zájem o odstavený automobil bez státní poznávací
značky. Při kontrole jednoho z mužů, právě provádějícího demontáž světlometu, přivolaná autohlídka zjistila, že se jedná o
celostátně hledanou osobu. Na uvedené místo se navíc dopravil vozidlem, které předtím odcizil. Byl proto předán do péče hlídky
Policie ČR.
V časných ranních hodinách byl zachycen signál o narušení objektu MŠ v ulici Generála Janouška. Strážníci při vnější obhlídce
spatřili otevřené okno, uvnitř pak objevili nejen značný nepořádek, ale také muže, který se chystal odnést nakradené věci.
Naštěstí nebyl ozbrojen a po zjištění totožnosti byl předán přivolané hlídce PČR.
Strážníci byli upozorněni na vykopání třímetrové borovice v Doležalově ulici. Zde zjistili, že dva muži se rozhodli strom odstranit,
aby nestínil v přízemním bytě. Údajně ho hodlali přemístit jinam, ale protože se jednalo o samovolný zásah do životního prostředí,
záležitost byla předána pracovníkům příslušného odboru Úřadu MČ Praha 14.
Na neukázněného řidiče nákladního vozidla narazili v nočních hodinách strážníci ve Slévačské ulici. Když ho upozornili na špatné
parkování, se zlou se potázali. Nejprve se je vulgární formou snažil přesvědčit, že může parkovat, kde chce, a protože stále
odmítal prokázat totožnost, hlídka se rozhodla řidiče předvést. Teprve pak si uvědomil vážnost situace a předložil občanský
průkaz. Byla mu udělena bloková pokuta.

Co dělají strážníci, když nezasahují

Sportují:
"Máme dobré bowlingové družstvo, pochvaluje si ředitelka MP v Praze 14 ing. Dana Hetzlová, "jsou v něm dva muži a jedna
žena a v poslední době dosáhli výborných sportovních výsledků. V konkurenci zhruba dvaceti družstev zvítězili v bojích o pohár
radního Rudolfa Blažka a "domů si odnesli i pohár ředitele MP. Neměli to daleko - v obou případech se hrálo v bowlingovém
centru v Prelátské ulici v Kyjích.
"Zúčastnili jsme se také poháru ve fotbale, ale tam už tak úspěšní nejsme, doplňuje ještě pro úplnost ředitelka MP a hned
vysvětluje proč: "Mladí kluci spíš chodí do posilovny, než aby hráli kopanou. Snažit se tedy museli ti starší, ale na umístění to
zdaleka nestačilo.
Přebírají ocenění:
Takový mimopracovní program samozřejmě není na denním pořádku, ale kdo sleduje Listy Prahy 14 pravidelně, možná
zaregistroval, že před pár měsíci proběhlo v Galerii 14 slavnostní stužkování těch strážníků, kteří u Městské policie slouží pět let.
V květnu se stužkovalo znovu - tentokrát ale s větší parádou: ocenění předával přímo primátor a následoval slavnostní večer v
sídle Magistrátu na počest těch, kteří vydrželi. Však taky jejich zásluhy byly větší: u MP jsou od jejího založení, tedy celých deset
let. V Praze 14 se to týká nejen ředitelky ing. Hetzlové, ale ještě strážníka Petra Řeřichy. vš
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