
Jablonecké fotbalisty okradli v Postřekově o 

peníze i luxusní hodinky

Nepříjemnou dohru má pohárový fotbalový zápas mezi třetiligovými 
Domažlicemi a prvoligovým Jabloncem, který se konal ve 
Postřekově. Jabloneckým hráčům totiž zloděj vykradl šatnu.

Přestože Jablonečtí v Postřekově vyhráli 4:1, má pro ně utkání hořkou 
příchuť. Po odjezdu zjistili, že jim chybí hodinky a že mají práz
peněženky. Případem už se zabývá policie. 

„Dosud neznámý pachatel v době od 17 hodin do 18.45 ukradl 
fotbalistům z kabiny na hřišti hodinky značky Breitling v hodnotě 125 
tisíc korun, dále nejméně dvoje hodinky v hodnotě pět tisíc korun a 
finanční hot
policie Dagmar Brožová.

Doplnila, že kriminalisté provedli ohledání místa činu, zajistili stopy a výslechy 
poškozených. „Po odcizených věcech i po pachateli intenzivně pátráme. Tomu v případě 
dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ uvedla Brožová.

V republice řádí zloději, kteří se zaměřují na sportovní utkání

Velmi nepříjemná je situace pro klub TJ Jiskra, který má svůj stadion v Domažlicích, jenže 
ten se právě opravuje, a proto se středeční utkání hrálo v Postřekově.

„Je to kaňka na celém tom hezkém dnu, která se stát neměla. Hrát pohár proti ligovému 
mužstvu je pro nás vždycky výzva a zážitek,“ posteskl si prezident klubu Jaroslav Ticháček.

Podle jeho slov byla kabina zamčená. „Nějaká osoba si ale ten zámek uměla odemknout, 
velice pravděpodobně se tam nepozorovaně dostala a vybrala asi sedmi hráčům peněženky a 
ukradla i hodinky,“ řekl Ticháček s tím, že zámek někdo mohl otevřít během několika vteřin.

Připustil, že na domažlickém stadionu je zabezpečení lepší, ale také podotkl, že existuje 
skupina zlodějů, která se v celé republice zaměřuje na fotbalová utkání a další sportovní 
zápasy.  

„Přišlo upozornění z fotbalového svazu, že se počet podobných případů zvyšuje. Bohuž
tyto věci se stávají a jsme z toho nešťastní. Musíme se na to více zaměřit, zajistit 
bezpečnostní službu, aby se podobné případy nestávaly,“ uvedl Ticháček. Ten doufá, že 
policejní vyšetřování případu bude razantní a úspěšné a že se ukradené věci podař
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bod  k)  zajistit přítomnost člena pořadatelské

Jablonecké fotbalisty okradli v Postřekově o 

peníze i luxusní hodinky. 

Nepříjemnou dohru má pohárový fotbalový zápas mezi třetiligovými 
Domažlicemi a prvoligovým Jabloncem, který se konal ve 
Postřekově. Jabloneckým hráčům totiž zloděj vykradl šatnu.

Přestože Jablonečtí v Postřekově vyhráli 4:1, má pro ně utkání hořkou 
příchuť. Po odjezdu zjistili, že jim chybí hodinky a že mají práz
peněženky. Případem už se zabývá policie.  

„Dosud neznámý pachatel v době od 17 hodin do 18.45 ukradl 
fotbalistům z kabiny na hřišti hodinky značky Breitling v hodnotě 125 
tisíc korun, dále nejméně dvoje hodinky v hodnotě pět tisíc korun a 
finanční hotovost ve výši 15 tisíc korun,“ uvedla mluvčí domažlické 
policie Dagmar Brožová. 

Doplnila, že kriminalisté provedli ohledání místa činu, zajistili stopy a výslechy 
poškozených. „Po odcizených věcech i po pachateli intenzivně pátráme. Tomu v případě 

a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ uvedla Brožová.

V republice řádí zloději, kteří se zaměřují na sportovní utkání

Velmi nepříjemná je situace pro klub TJ Jiskra, který má svůj stadion v Domažlicích, jenže 
je, a proto se středeční utkání hrálo v Postřekově. 

„Je to kaňka na celém tom hezkém dnu, která se stát neměla. Hrát pohár proti ligovému 
mužstvu je pro nás vždycky výzva a zážitek,“ posteskl si prezident klubu Jaroslav Ticháček.

a zamčená. „Nějaká osoba si ale ten zámek uměla odemknout, 
velice pravděpodobně se tam nepozorovaně dostala a vybrala asi sedmi hráčům peněženky a 
ukradla i hodinky,“ řekl Ticháček s tím, že zámek někdo mohl otevřít během několika vteřin.

domažlickém stadionu je zabezpečení lepší, ale také podotkl, že existuje 
skupina zlodějů, která se v celé republice zaměřuje na fotbalová utkání a další sportovní 

„Přišlo upozornění z fotbalového svazu, že se počet podobných případů zvyšuje. Bohuž
tyto věci se stávají a jsme z toho nešťastní. Musíme se na to více zaměřit, zajistit 
bezpečnostní službu, aby se podobné případy nestávaly,“ uvedl Ticháček. Ten doufá, že 
policejní vyšetřování případu bude razantní a úspěšné a že se ukradené věci podař
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zajistit přítomnost člena pořadatelské služby před kabinou rozhodčích;

Jablonecké fotbalisty okradli v Postřekově o 

Nepříjemnou dohru má pohárový fotbalový zápas mezi třetiligovými 
Domažlicemi a prvoligovým Jabloncem, který se konal ve středu v 
Postřekově. Jabloneckým hráčům totiž zloděj vykradl šatnu. 

Přestože Jablonečtí v Postřekově vyhráli 4:1, má pro ně utkání hořkou 
příchuť. Po odjezdu zjistili, že jim chybí hodinky a že mají prázdné 

„Dosud neznámý pachatel v době od 17 hodin do 18.45 ukradl 
fotbalistům z kabiny na hřišti hodinky značky Breitling v hodnotě 125 
tisíc korun, dále nejméně dvoje hodinky v hodnotě pět tisíc korun a 

ovost ve výši 15 tisíc korun,“ uvedla mluvčí domažlické 

Doplnila, že kriminalisté provedli ohledání místa činu, zajistili stopy a výslechy 
poškozených. „Po odcizených věcech i po pachateli intenzivně pátráme. Tomu v případě 

a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ uvedla Brožová. 

V republice řádí zloději, kteří se zaměřují na sportovní utkání 

Velmi nepříjemná je situace pro klub TJ Jiskra, který má svůj stadion v Domažlicích, jenže 

„Je to kaňka na celém tom hezkém dnu, která se stát neměla. Hrát pohár proti ligovému 
mužstvu je pro nás vždycky výzva a zážitek,“ posteskl si prezident klubu Jaroslav Ticháček. 

a zamčená. „Nějaká osoba si ale ten zámek uměla odemknout, 
velice pravděpodobně se tam nepozorovaně dostala a vybrala asi sedmi hráčům peněženky a 
ukradla i hodinky,“ řekl Ticháček s tím, že zámek někdo mohl otevřít během několika vteřin. 

domažlickém stadionu je zabezpečení lepší, ale také podotkl, že existuje 
skupina zlodějů, která se v celé republice zaměřuje na fotbalová utkání a další sportovní 

„Přišlo upozornění z fotbalového svazu, že se počet podobných případů zvyšuje. Bohužel, 
tyto věci se stávají a jsme z toho nešťastní. Musíme se na to více zaměřit, zajistit 
bezpečnostní službu, aby se podobné případy nestávaly,“ uvedl Ticháček. Ten doufá, že 
policejní vyšetřování případu bude razantní a úspěšné a že se ukradené věci podaří najít. 
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nou rozhodčích; 



bod  l) poskytnout místo k parkování dopravních prostředků delegovaných  osob; 

bod m) zajistit bezpečné uložení osobních věcí příslušníků družstev a delegovaných osob   

                v šatnách a v případě žádosti zabezpečit úschovu peněz a cenností příslušníků družstev   

                a delegovaných osob ; 

 

 

 

  

 


