
 

 

Občanské sdružení Policista.CZ 
Sídlo: Podolské nábřeží 17/24, Praha 4, 147 00 
Poštovní adresa: Seifertova 47, Praha 3, 130 00 
IČ 2267 4055 

TERMÍNY SOUTĚŽE A PODROBNÝ SEZNAM CEN 
 
 
Kolo 
 

Termín  Ceny 

1. kolo 4/5 - 10/5 Policejní lékárnička na opasek 
První pomoc pro příslušníky tísňových složek 

2. kolo 11/5 - 17/5 Úplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon / Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  / Úplné znění zákona č. 
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

3. kolo 18/5 - 24/5 Tričko policista.cz 
Jak být laskavým a efektivním policistou: pětiminutový policista 

4. kolo 25/5 - 31/5 Parfém POLICE dle výběru (podle aktuálních možností) 
 

5. kolo 1/6 - 7/6 Rescue report (roční předplatné) 
 

6. kolo 8/6 - 14/6 Tričko policista.cz 
Okrsek: Gamebook z policejního prostředí 

7. kolo 15/6 - 21/6 Bankovní loupeže: analýza loupežných přepadení bank, peněžních transportů a bankovní kriminalita. 
Podvody, zpronevěry, machinace: možnosti prevence, odhalování a ochrany před podvodným jednáním. 

8. kolo 22/6 - 28/6 kšiltovka ESP / poutací rychloupínák 
pepřový sprej se svítilnou TORNADO 

9. kolo 29/6 - 5/7 Tričko policista.cz 
Jak být laskavým a efektivním policistou: pětiminutový policista 

10. kolo 6/7 - 12/7 Policejní lékárnička na opasek 
První pomoc pro příslušníky tísňových složek 

11. kolo 13/7 - 19/7 Jak přežít v betonové džungli (Street survival) 
Udělali si sami: Příběhy podomácku upravených a vyrobených střelných zbraní 

12. kolo 20/7 - 26/7 zbrojní etuje od firmy DASTA 
 

13. kolo 27/7 - 2/8 Sada policejního služebního opasku, kalhotového služebního opasku a 4 ks držáků opasku od firmy CHAMELEON-FABRICS, s.r.o. 
 
 

Finálové hlasování čtenářů a rozhodování poroty proběhne v období od 2. do 31. srpna. Vyhlášení vítězů proběhne první týden v září. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Občanské sdružení Policista.CZ 
Sídlo: Podolské nábřeží 17/24, Praha 4, 147 00 
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CENY V KATEGORII „ŽIVOT POLICISTY“ 

1. místo 
teleskopický obušek 18“ 
Parfém POLICE dle výběru (podle aktuálních 
možností) 
Okrsek: Gamebook z policejního prostředí 
Jak být laskavým a efektivním policistou: 
pětiminutový policista 
První pomoc pro příslušníky tísňových složek 
Neskákejte z okna, když se zrovna nedaří! 
Příběhy podomácku upravených a vyrobených 
střelních zbraní 
Podvody, zpronevěry, machinace: možnosti 
prevence, odhalování a ochrany před podvodným 
jednáním 
noční policejní set (baterka, signalizační obal) 
taktické zrcátko M2 
Kšiltovka ESP 
 
2. místo 
Rescue report (roční předplatné) 
Parfém POLICE dle výběru (podle aktuálních 
možností) 
Okrsek: Gamebook z policejního prostředí 
Jak být laskavým a efektivním policistou: 
pětiminutový policista 
Neskákejte z okna, když se zrovna nedaří! 
Proč je důležitá odvaha:  Cesta ke statečnějšímu 
životu 
Podvody, zpronevěry, machinace: možnosti 
prevence, odhalování a ochrany před podvodným 
jednáním 
klíčenka ESP s propisovačkou 
 
3. místo 
Úplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích  
Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 
řízení soudním 

Okrsek: Gamebook z policejního prostředí 
Podvody, zpronevěry, machinace: možnosti 
prevence, odhalování a ochrany před podvodným 
jednáním 
Proč je důležitá odvaha:  Cesta ke statečnějšímu 
životu 
Policejní lékárnička na opasek 
klíčenka ESP s propisovačkou 
 
CENY V KATEGORII „POLICISTA V AKCI“ 
 
1. místo 
teleskopický obušek 18“  
Parfém POLICE dle výběru (podle aktuálních 
možností) 
Okrsek: Gamebook z policejního prostředí 
Jak být laskavým a efektivním policistou: 
pětiminutový policista 
První pomoc pro příslušníky tísňových složek 
Neskákejte z okna, když se zrovna nedaří! 
Jak přežít v betonové džungli (Street survival) 
Bankovní loupeže: analýza loupežných přepadení 
bank, peněžních transportů a bankovní kriminalita 
noční policejní set (baterka, signalizační obal) 
přídavná svítilna na teleskopický obušek BL-02 
Kšiltovka ESP 
 
2. místo 
Rescue report (roční předplatné) 
Parfém POLICE dle výběru (podle aktuálních 
možností) 
Okrsek: Gamebook z policejního prostředí 
Jak být laskavým a efektivním policistou: 
pětiminutový policista 
Neskákejte z okna, když se zrovna nedaří! 
Proč je důležitá odvaha:  Cesta ke statečnějšímu 
životu 
Bankovní loupeže: analýza loupežných přepadení 
bank, peněžních transportů a bankovní kriminalita 
klíčenka ESP s propisovačkou 
 

3. místo 
Úplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích  
Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 
řízení soudním 
Okrsek: Gamebook z policejního prostředí 
Bankovní loupeže: analýza loupežných přepadení 
bank, peněžních transportů a bankovní kriminalita 
Policejní lékárnička na opasek 
Proč je důležitá odvaha:  Cesta ke statečnějšímu 
životu 
klíčenka ESP s propisovačkou 
 
CENY V KATEGORII „ABSOLUTNÍ VITĚZ“ 
 
1. místo 
přepravní brašna pro krátkou střelnou zbraň 
teleskopický obušek 21“ 
Shots in the Dark 
Nebojte se bránit 
Kšiltovka ESP 
 
2. místo 
Rescue report (roční předplatné) 
Parfém POLICE dle výběru (podle aktuálních 
možností) 
Policejní lékárnička na opasek 
Okrsek: Gamebook z policejního prostředí 
Nebojte se bránit 
 
3. místo  
Parfém POLICE dle výběru (podle aktuálních 
možností) 
Úplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích  
Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 
řízení soudním 
Okrsek: Gamebook z policejního prostředí 
Nebojte se bránit 


