POLICIE ESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ EDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelá editele krajského editelství
oddlení tisku a prevence

„Volající vnuci…“
V letošním roce jsme jen do první poloviny b ezna zaznamenali v regionu 16 skutk podvod
spáchaných na seniorech. Nejastjší legendou jsou opt volající „VNUCI.“ Obti peníze vtšinou
nevydaly (v 15 p ípadech). Nejastji byly tyto skutky spáchány na Karvinsku a Opavsku, dva
p ípady prov ujeme na Novojiínsku a Bruntálsku, jeden na Opavsku.
Moravskoslezští policisté jen v pátek 15. 3. 2019 zaali prov ovat t i oznámení senior ,
které mli telefonicky kontaktovat v rozmezí ty hodin odpoledne 15. 3. 2019 jejich „vnuci.“
Alespo takto se p i komunikaci volající p edstavili. Zpsob spáchání inu byl obdobný. Úvodní
oslovení „ahoj babi/ddo“ brzy vyst ídala vst ícná komunikace, v jejím prbhu vtšinou seniorky
oslovily volajícího k estním jménem jejich vnuka, naež volající souhlasil a uvedené jméno p i
telefonátu užíval. Následn volající „p íbuzný“ požadoval pjku nemalé finanní ástky v rozsahu
set tisíc korun. Všichni „vnuci“ kontaktovali obti prost ednictvím pevných linek. Oslovené
seniorky a senior zareagovali správn , požadavky volajících nereflektovali a následn byla
uinna oznámení policistm.
V sobotu 16. 3. 2019 jsme zahájili prov ování dalšího p ípadu, kdy senior v Karviné bohužel
desítky tisíc zcela neznámému lov ku p edal.
O p edmtných pokusech o vylákání penz senior jsme opakovan informovali. Vzhledem ke
znovu zaznamenaným pokus m a etnosti p ípad je na míst opakování základních
doporuení seniorm pro tyto kritické situace. Také díky osv t vtšina senior finance
neznámým nevydá.
Zopakování rad:
Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který se p edstaví jako Váš p íbuzný a požaduje pjení
penz (z jakéhokoliv dvodu – nap íklad sdluje, že se stal úastníkem dopravní nehody, má
rzné problémy – pot ebuje finance na právníka…), požadavek neakceptujte a zásadn peníze
nepedávejte neznámým lidem.
Situaci nejprve ovte zptným telefonátem u svých blízkých, zda skuten volal len rodiny a
peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající „píbuzný“ tvrdil, že nemže dorazit
a že peníze nutn potebuje, proto posílá jiného lovka, peníze neznámému lovku
nepedávejte. Neznámé osoby nepouštjte do svých píbytk (by Vás kontaktují s jakoukoliv
záminkou). Pedmtnou událost sdlte policistm na lince 158.
Znovu svým blízkým – seniorm – pipomete, jak se chovat v popsané chvíli, nereflektovat
jakékoliv telefonáty volajících s požadavky na finance, by se volající pedstaví jako píbuzný
(vnuk, syn…) a sdluje rozliné dvody, pro peníze urgentn (nyní, hned…) potebuje. Zmite, že
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volající mohou tvrdit rozliné dvody, pro nemohou za seniorem dorazit sami a pro posílají
jiného lovka. Doplte, aby zásadn do obydlí nepouštli neznámé osoby.
K tématu již zveejnná statistická data:
V loském roce jsme v regionu provovali 56 trestných in podvod spáchaných na seniorech.
Nejastji užili pachatelé práv legendy „VNUK“ a to celkem v 25 pípadech (peníze vydali senioi
„jen“ ve tech pípadech, škoda na majetku pesáhla 500 000 korun). Pokud by senioi vydali
peníze ve všech 25 pípadech, škoda by pesáhla 2 290 000 korun.
Informovanost senior:
Moravskoslezští policisté pokraují v preventivních a informaních aktivitách. Realizujeme rzné
besedy pro seniory, stejn jako v loském roce je ped námi tradiní týden tení seniorm, který
zane 11. dubna 2019.
V prbhu besed využíváme publikaci moravskoslezské policie erná kronika aneb ze soudních
síní, která obsahuje p íb!hy nej"ast!jších trestných "in# páchaných na seniorech. Záv!r p íb!hu
vždy náleží radám senior#m. Publikace je dostupná ve všech moravskoslezských knihovnách.
Kniha samoz ejm! obsahuje také povídku O vnucích.
„Dobrý den. Paní Anežka Vlídná? Posílá m$ Váš vnuk Jarda,“ ozvalo se z domácího telefonu
v dom$ s pe%ovatelskou službou, kde paní Anežka už n$jakou dobu bydlela.
„Áaach, Jaroušek si na m$ vzpomn$l,“ zaradovala se. Jaroušek byl její milovaný vnuk. Jediný,
kterého m$la a který za ní ob%as p&išel i do jejího nového domova…..
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