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Neděle, 28. března 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Michael Daněk 

___________________________________________________________________________ 

Budějčtí strážníci letos posbírali v ulicích města 190 injekčních 

stříkaček, nejčastěji v okolí nádraží 

V parku, lese nebo uprostřed chodníku. Budějčtí strážníci jen za první tří měsíce 

letošního roku posbírali napříč krajskou metropolí 190 pohozených injekčních 

stříkaček. Použité injekce jsou přitom rizikem pro okolí. V případě zranění o takovou 

jehlu je postižený vystaven vysokému riziku nakažení některou z infekčních nemocí, 

jako je například žloutenka nebo virus HIV. 

„Nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění o odhozené injekční 

stříkačky, jsou děti. Ty často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a neví, jak se v případě 

takového nálezu zachovat. Strážníci Městské policie České Budějovice proto v rámci 

prevence pořádají na dané téma přednášky již pro nejmenší děti z mateřských škol,“ říká 

mluvčí strážníků Věra Školková. 

Nejčastěji sbírají strážníci injekční stříkačky poblíž vlakového nádraží, v centru města, 

na sídlišti Máj nebo v okolí Palackého náměstí. „Místem, kde se sdružují narkomané a 

odhazují zde použité injekční stříkačky, jsou zejména ulice, parky nebo dětská hřiště. Své 

pomůcky k aplikaci drog však často zanechávají i na veřejných toaletách obchodních 

center nebo restaurací,“ dodává Školková. 

Od začátku letošního roku budějčtí strážníci posbírali 190 odhozených 

stříkaček. „Nabádáme občany, aby v případě nálezu odhozené injekční stříkačky 

nenechávali nález ležet bez povšimnutí a věc oznámili městské policii na telefonní linku 

156. Nikdy nesbírejte infekční materiál holýma rukama. Strážníci, kteří jsou ke sběru 

infekčního materiálu speciálně vyškoleni a disponují ochrannými pomůckami, injekční 

stříkačky bezpečně seberou a zlikvidují,“ uzavřela mluvčí strážníků. 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/30637-budejcti-straznici-letos-posbirali-v-ulicich-mesta-190-injekcnich-strikacek-nejcasteji-v-okoli-nadrazi.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/30637-budejcti-straznici-letos-posbirali-v-ulicich-mesta-190-injekcnich-strikacek-nejcasteji-v-okoli-nadrazi.html
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Pátek, 26. března 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: externí, Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Od začátku roku posbírali budějovičtí strážníci v ulicích 190 kusů 

injekcí 

Důležitou činností strážníků, zaměřenou na bezpečnost obyvatel jihočeské metropole, 

je mimo jiné sběr nebezpečného infekčního materiálu. Nejčastěji se jedná o použité 

injekční stříkačky nebo samotné jehly, nedbale odhozené uživateli návykových látek. 

V případě zranění o takovou jehlu je pak postižený vystaven vysokému riziku nakažení 

některou z infekčních nemocí, jako je například žloutenka nebo virus HIV. 

Nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění o odhozené injekční 

stříkačky, jsou děti. Ty často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a neví, jak se 

v případě takového nálezu zachovat. Strážníci Městské policie České Budějovice proto 

v rámci prevence pořádají na dané téma přednášky již pro nejmenší děti z mateřských 

škol. 

Nejrozšířenějším výskytem infekčního materiálu na území města je především široké 

okolí vlakového nádraží, centrum města, sídliště Máj nebo okolí Palackého náměstí. 

Místem, kde se sdružují narkomané a odhazují zde použité injekční stříkačky, jsou 

zejména ulice, parky nebo dětská hřiště. Své pomůcky k aplikaci drog však často 

zanechávají i na veřejných toaletách obchodních center nebo restaurací. 

Od začátku roku 2021 do dnešního dne sebrali strážníci v ulicích Českých Budějovic 

celkem 190 kusů použitých injekčních stříkaček. 

Nabádáme občany, aby v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nenechávali nález 

ležet bez povšimnutí a věc oznámili městské policii na telefonní linku 156. Nikdy 

nesbírejte infekční materiál holýma rukama. Strážníci, kteří jsou ke sběru infekčního 

materiálu speciálně vyškoleni a disponují ochrannými pomůckami, injekční stříkačky 

bezpečně seberou a zlikvidují. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/od-zacatku-roku-posbirali-budejovicti-straznici-v-ulicich-190-kusu-injekci-20210.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/od-zacatku-roku-posbirali-budejovicti-straznici-v-ulicich-190-kusu-injekci-20210.html
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Co dělat při poranění injekční stříkačkou? 

1.    Ránu nechte co nejdéle volně krvácet a místo poranění nemačkejte – krvácení rány 

snižuje případnou dávku viru v těle 

2.    Po zastavení krvácení ránu vymývejte vodou a mýdlem po dobu 10 minut, poté 

ošetřete dezinfekčním roztokem. 

3.    Vyhledejte lékaře, hygienickou stanici, nebo nejbližší infekční oddělení – lékař 

vyšetří krev na virové onemocnění. 
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Čtvrtek, 25. března 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Michael Daněk 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci naháněli ulicemi Budějc opilého řidiče, upozornil na sebe 

porušením zákazu 

Budějčtí strážníci mají za sebou další honičku. Ulicemi krajského města jim v úterý večer 

ujížděl opilý řidič Smartu, který na sebe upoutal pozornost tím, že nerespektoval 

zákazovou značku na Žižkově třídě. Strážníkům ujížděl až do Dobrovodské ulice, kde 

naboural do domu. 

Za řidičem se strážníci vydali poté, co odbočil směrem do Nádražní ulice. „Ze Žižkovy 

třídy právě vyjíždělo vozidlo Smart, jehož řidič nerespektoval zákazové dopravní značení 

a pokračoval po Nádražní ulici směrem k Rudolfovské třídě. Strážníci vzápětí vozidlo 

zastavili,“ shrnula mluvčí strážníků Věra Školková. 

Muž sice zastavil, ale poté, co ho požádali o řidičské oprávnění, sešlápl plyn a začal 

ujíždět. „Strážníci vozidlo pronásledovali do Dobrovodské ulice, kde řidič nezvládl řízení 

a s vozidlem narazil do domu. Strážníci ho okamžitě vyvedli z vozidla a za použití 

donucovacích prostředků mu nasadili pouta,“ dodala Školková.   

Strážníci následně přišli na to, proč ujížděl. „Nejprve přiznal, že bezprostředně před 

jízdou pil alkohol. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj 

ukázala alarmující výsledek 1,96 promile, 2,46 promile a 1,98 promile,“ doplnila mluvčí 

strážníků. Podle ní měl řidič rovněž vysloven zákaz řízení. „Strážníci na místo přivolali 

hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření. Muž byl poté 

zdravotníky převezen k lékařskému vyšetření do českobudějovické nemocnice,“ uzavřela 

Školková. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/30602-straznici-nahaneli-ulicemi-budejc-opileho-ridice-upozornil-na-sebe-porusenim-zakazu.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/30602-straznici-nahaneli-ulicemi-budejc-opileho-ridice-upozornil-na-sebe-porusenim-zakazu.html
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Čtvrtek, 25. března 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Řidič nereagoval na výzvu a snažil se ujet. Věděl proč. A vzápětí 

boural 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Devětatřicetiletý muž z Jindřichohradecka pod vlivem alkoholu 

za volantem osobního vozidla, za který vůbec nesměl usednout, způsobil v úterý 23. 

března večer při ujíždění hlídce městské policie dopravní nehodu. V Dobrovodské ulici 

v Českých Budějovicích nezvládl řízení a s autem narazil do zdi domu. Strážníci 

okamžitě zasáhli a muže v poutech předali do péče zdravotníků. 

Ze Žižkovy třídy krátce před 19. hodinou vyjíždělo vozidlo Smart, jehož řidič 

nerespektoval zákazové dopravní značení a pokračoval po Nádražní ulici směrem k 

Rudolfovské třídě. Strážníci vzápětí vozidlo zastavili. „Muže sedícího za volantem 

vzápětí vyzvali, aby vypnul motor a předložil doklady příslušné k řízení vozidla. Zjevně 

rozrušený muž však naopak reagoval prudkým rozjezdem a snažil se ujet," uvedla 

mluvčí městské policie Věra Školková. 

Strážníci vozidlo pronásledovali do Dobrovodské ulice, kde řidič nezvládl řízení a narazil 

do domu. „Strážníci ho okamžitě vyvedli z vozidla a za použití donucovacích prostředků 

mu nasadili pouta. Na místo mezitím přivolali záchrannou zdravotnickou službu. Muž 

na dotaz strážníků uvedl, že nepociťuje žádné zranění," dodala mluvčí. 

Důvodů, které ovládaly jednání muže, bylo více. Nejprve přiznal, že bezprostředně před 

jízdou pil alkohol. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj 

ukázala výsledek 1,96, 2,46 a 1,98 promile. Prověřením řidičského oprávnění dotyčného 

v registru řidičů se navíc ukázalo, že mu byl vysloven zákaz řízení všech motorových 

vozidel. „Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala k 

dalšímu šetření. Muž byl poté zdravotníky převezen k lékařskému vyšetření do 

českobudějovické nemocnice," upřesnila Věra Školková. 

 

https://www.jcted.cz/ridic-nereagoval-na-vyzvu-a-snazil-se-ujet-vedel-proc-a-vzapeti-boural/
https://www.jcted.cz/ridic-nereagoval-na-vyzvu-a-snazil-se-ujet-vedel-proc-a-vzapeti-boural/
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Devětatřicetiletého muže nyní čeká kromě šetření dopravní nehody obvinění z přečinu 

ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a 

vykázání. Zákaz řízení všech motorových vozidel se navíc snažil hned následujícího ráno 

zamaskovat devětadvacetiletý muž z Táborska. „Když ho hlídka městské policie ve 

středu před sedmou hodinou ráno zastavila za dopravní přestupek, vydával se za svého 

bratra. Přivolaní policisté však zjistili jeho pravou totožnost," zmínila mluvčí. Muž tak 

obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání neujde. 

 

Středa, 24. března 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: externí, Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Rozhazování odpadků a ničení cizího majetku vandalům neprošlo 

Rozhazování odpadků a ničení cizího majetku na Pražské třídě u obchodního 

centra Družba vzbudilo v neděli odpoledne pozornost místních obyvatel. Na 

místě zasáhla hlídka městské policie. Usvědčit pachatele pomohl očitý svědek 

události. Případem se budou nyní zabývat policisté. 

V neděli 21. března v půl třetí odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení 

o skupině mužů, kteří měli pohazovat odpadky a poškozovat cizí majetek 

u obchodního centra Družba. Strážníci trojici odpovídající popisu zastihli již na 

odchodu. Tři muži ve věku 24, 26 a 29 let nejprve zapírali, jejich jednání však 

zaznamenal očitý svědek události. Svou roli v případu sehrál jistě i alkohol, kterým se 

muži předtím dostatečně posilnili. 

Strážníci kontrolou na místě události zjistili, že vandalským kouskem dotyčné trojice 

vzal za své stojan na jízdní kola i betonové obrubníky. Po zjištění škody na cizím 

majetku na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si případ převzala k dalšímu šetření. 

Případem se budou dále zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR – město. 

Za přestupek proti majetku čeká pachatele pokuta až 50 tisíc korun, případně 

i omezující opatření. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/rozhazovani-odpadku-a-niceni-ciziho-majetku-vandalum-neproslo-20210324.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/rozhazovani-odpadku-a-niceni-ciziho-majetku-vandalum-neproslo-20210324.html
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Úterý, 23. března 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Hosté baru údajně slavili narozeniny. Na strážníky čekala letící židle 

a hrubé urážky 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Třicet zákazníků uvnitř jednoho z barů v centru jihočeské 

metropole odhalily v pátek 19. března po 21. hodině hlídky městské policie. 

Hlasitá hudba a množství hlasů, které byly slyšet v tiché ulici široko daleko, 

strážníky okamžitě zavedly na správné místo. 

Hlídky vyjely na oznámení o rušné zábavě uvnitř jednoho z barů v ulici U Černé věže. 

Strážníci při příchodu uslyšeli za zavřenými dveřmi hlasitou hudbu i množství hlasů. 

„Když se chystali otevřít dveře provozovny, vyšel z nich muž, který hodil strážníkům do 

cesty židli a přidal i několik hrubých urážek na jejich adresu. Strážníci na místo mezitím 

přivolali hlídku Policie ČR, se kterou následně provedli kontrolu provozovny," popsala 

mluvčí městské policie Věra Školková. 

Uvnitř se právě nacházely tři desítky zákazníků a čtyřiadvacetiletá zaměstnankyně baru. 

Většina hostů se podle vyjádření mluvčí svěřila s tím, že sem byli pozváni na oslavu 

narozenin. Ostatní si údajně „nic nepamatovali". „Strážníci všechny přítomné poučili o 

spáchání přestupku podle krizového zákona, kterého se dopustili porušením zákazu 

volného pohybu osob. Žena zodpovědná za provoz restaurace se bude zpovídat ze 

spáchání přestupku podle krizového zákona tím, že umožnila přítomnost veřejnosti v 

provozovně stravovacích služeb," upřesnila Věra Školková. 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/hoste-baru-udajne-slavili-narozeniny-na-strazniky-cekala-letici-zidle-a-hrube-urazky/
https://www.jcted.cz/hoste-baru-udajne-slavili-narozeniny-na-strazniky-cekala-letici-zidle-a-hrube-urazky/
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Úterý, 23. března 2021 

Zdroj: Deník Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy, str. 11 

Autor: Pavel Orholz 

___________________________________________________________________________ 

Budějovičtí strážníci zasahovali v baru    

Českobudějovičtí strážníci odhalili v pátek další bar, který nedodržel nařízení o 

uzavření provozu. I po deváté hodině večer se tam bavilo asi třicet hostů. 

Informovala o tom mluvčí strážníků Věra Školková.  

"Hlídky městské policie reagovaly na oznámení a vyjížděly do jednoho z barů v ulici U 

Černé věže. Při příchodu uslyšely za zavřenými dveřmi hlasitou hudbu i množství hlasů," 

popisovala Právu události pátečního večera mluvčí. Když se strážníci chystali otevřít 

dveře provozovny, vyšel z nich muž, který jim hodil do cesty židli a přidal i několik 

hrubých urážek na jejich adresu.  

"V provozovně se bavilo asi třicet zákazníků a čtyřiadvacetiletá zaměstnankyně baru," 

pokračovala Školková. Strážníci společně se státní policií akci ukončili a hosty i 

zaměstnankyni vyprovodili z baru.  

 

  

https://www.jcted.cz/hoste-baru-udajne-slavili-narozeniny-na-strazniky-cekala-letici-zidle-a-hrube-urazky/
https://www.jcted.cz/hoste-baru-udajne-slavili-narozeniny-na-strazniky-cekala-letici-zidle-a-hrube-urazky/
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Pondělí, 22. března 2021 

Zdroj: Novinky.cz (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Pavel Orholz, Právo 

___________________________________________________________________________ 

Policie zasahovala na párty v budějovickém baru, létaly židle 

i nadávky 

Českobudějovičtí strážníci odhalili v pátek další bar v Českých Budějovicích, který 

nedodržuje nařízení. I po deváté hodině večer se tam bavilo asi třicet hostů. Sotva 

strážníci vešli do provozovny zasypaly je hrubé urážky od jednoho ze zákazníků. 

Právo o tom informovala mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. 

„Hlídky městské policie reagovaly na oznámení a vyjížděly do jednoho z barů U Černé 

věže. Při příchodu uslyšely za zavřenými dveřmi hlasitou hudbu i množství hlasů,“ 

popisovala Právu události páteční noci Školková. 

Když se strážníci chystali otevřít dveře provozovny, vyšel z nich muž, který jim hodil do 

cesty židli a přidal i několik hrubých urážek na jejich adresu. 

„V provozovně se bavilo asi třicet zákazníků a čtyřiadvacetiletá zaměstnankyně baru,“ 

podotkla mluvčí strážníků. Ti společně se státní policií akci ukončili a hosty i 

zaměstnankyni z baru vyprovodili. Nyní je čekají pokuty za přestupky ve správním 

řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policie-zasahovala-na-party-v-budejovickem-baru-letaly-zidle-i-nadavky-40354736
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policie-zasahovala-na-party-v-budejovickem-baru-letaly-zidle-i-nadavky-40354736
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Pondělí, 22. března 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Z baru byly slyšet hlasy a hlasitá hudba. Policie uvnitř našla třicet 

hostů 

Hlasitá hudba a hluk prozradily skupinku lidí, která v pátek večer oslavovala v jednom 

z barů v ulici U Černé věže. Strážníci spolu s policisty se kvůli oznámení na hluk rozhodli 

podnik zkontrolovat. Při vstupu do baru jim do cesty jeden ze zákazníků hodil židli a 

slovně je napadal. Případem se bude zabývat správní orgán. 

Strážníci do baru v ulici U Černé věže vyjížděli v pátek po deváté hodině večer. Přijali 

totiž oznámení, že je z jedné provozovny slyšet hlasitá hudba a větší množství hlasů. 

Vyrazili proto místo zkontrolovat. „Když se chystali otevřít dveře provozovny, vyšel z nich 

muž, který hodil strážníkům do cesty židli a přidal i několik hrubých urážek na jejich 

adresu. Strážníci na místo mezitím přivolali hlídku Policie České republiky, se kterou 

následně provedli kontrolu provozovny,“ uvedla mluvčí policie Věra Školková. 

Při kontrole v baru našli policisté třicet zákazníků a čtyřiadvacetiletou zaměstnankyni 

baru. „Většina hostů se svěřila s tím, že sem byli pozváni na oslavu narozenin. Ostatní si 

údajně „nic nepamatovali“," popsala Školková. 

Všichni přítomní podle strážníků spáchali přestupek podle krizového zákona, kterého 

se dopustili porušením zákazu volného pohybu osob. „Žena zodpovědná za provoz 

restaurace se bude zpovídat ze spáchání přestupku podle krizového zákona tím, že 

umožnila přítomnost veřejnosti v provozovně stravovacích služeb,“ dodala mluvčí. Případ 

si převzal správní orgán, který se jim bude dále zabývat. 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/30570-z-baru-byly-slyset-hlasy-a-hlasita-hudba-policie-uvnitr-nasla-tricet-hostu.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/30570-z-baru-byly-slyset-hlasy-a-hlasita-hudba-policie-uvnitr-nasla-tricet-hostu.html
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Pondělí, 22. března 2021 

Zdroj: extra.cz (odkaz) 

Rubrika: News 

Autor: Redakce 

___________________________________________________________________________ 

Dal policistům do cesty židli a sprostě na ně řval. Razie na nelegální 

narozeninové oslavě  

Zásah městské policie v Českých Budějovicích odhalil otevřený bar v centru 

města. Na třicet lidi se v době přísných protikoronavirových opatření hlasitě 

bavilo v podniku a jeden z účastníků nelegálního večírku se policistům snažil 

zásah zkomplikovat. Případ bude řešit příslušný správní orgán.  

V době přísných protikoronavirových opatření se pořádat večírky nevyplatí, většinou to 

totiž končí policejním zásahem. Nejinak tomu bylo v pátek večer v centru Českých 

Budějovic, kde městská police zaznamenala jeden takový nelegální večírek. „Hlasitá 

hudba a množství hlasů, které byly slyšet v tiché ulici široko daleko, strážníky okamžitě 

zavedly na správné místo,“ uvádí Věra Školková z Městské policie České Budějovice s 

tím, že před vstupem do provozovny se strážníci setkali s hrubými urážkami a letící židlí.  

Policisté zakročili uvnitř jednoho z barů v ulici U Černé věže krátce po deváté hodině 

večer, když dostali oznámení. „Strážníci při příchodu uslyšeli za zavřenými dveřmi 

hlasitou hudbu i množství hlasů. Když se chystali otevřít dveře provozovny, vyšel z nich 

muž, který hodil strážníkům do cesty židli a přidal i několik hrubých urážek na jejich 

adresu,“ říká Školková. Strážníci zavolali hlídku Policie ČR, s níž následně provedli 

kontrolu. Uvnitř se nacházelo 30 zákazníků a barmanka. Většina hostů sdělila, že byli 

pozváni na oslavu narozenin, ti ostatní si prý „nic nepamatovali“.  

„Strážníci všechny přítomné poučili o spáchání přestupku podle krizového zákona, 

kterého se dopustili porušením zákazu volného pohybu osob,“ konstatuje Školková a 

dodává, že žena zodpovědná za provoz restaurace se bude zpovídat ze spáchání 

přestupku dle krizového zákona. Umožnila totiž přítomnost veřejnosti v provozovně 

stravovacích služeb. 

 

 

https://www.extra.cz/dal-policistum-do-cesty-zidli-a-sproste-na-ne-rval-razie-na-nelegalni-narozeninove-oslave
https://www.extra.cz/dal-policistum-do-cesty-zidli-a-sproste-na-ne-rval-razie-na-nelegalni-narozeninove-oslave
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Pondělí, 22. března 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Lenka Novotná 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci našli uvnitř baru 30 hostů, kteří údajně slavili narozeniny 

Třicet zákazníků uvnitř jednoho z barů v centru Budějovic odhalily v pátek večer 

hlídky městské policie. 

Informovala o tom mluvčí budějovické městské policie Věra Školková s tím, že strážníky 

na "správné" místo zavedly vedle oznámení také hlasitá hudba a množství hlasů, které 

byly slyšet v tiché ulici široko daleko. 

V pátek 19. března krátce po deváté hodině vyjížděly hlídky městské policie na 

oznámení o rušné zábavě uvnitř jednoho z barů v ulici U Černé věže. "Strážníci při 

příchodu uslyšeli za zavřenými dveřmi hlasitou hudbu i množství hlasů. Když se chystali 

otevřít dveře provozovny, vyšel z nich muž, který hodil strážníkům do cesty židli a přidal 

i několik hrubých urážek na jejich adresu. Strážníci na místo mezitím přivolali hlídku 

Policie ČR, se kterou následně provedli kontrolu provozovny. V té se právě nacházelo 

30 zákazníků a čtyřiadvacetiletá zaměstnankyně baru. Většina hostů se svěřila s tím, že 

sem byli pozváni na oslavu narozenin. Ostatní si údajně nic nepamatovali," popsala 

Věra Školková. 

Doplnila, že strážníci všechny přítomné poučili o spáchání přestupku podle krizového 

zákona, kterého se dopustili porušením zákazu volného pohybu osob. "Žena 

zodpovědná za provoz restaurace se bude zpovídat ze spáchání přestupku podle 

krizového zákona tím, že umožnila přítomnost veřejnosti v provozovně stravovacích 

služeb," dodala Věra Školková. 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-nasli-uvnitr-baru-30-hostu-kteri-udajne-slavili-narozeniny-20210322.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-nasli-uvnitr-baru-30-hostu-kteri-udajne-slavili-narozeniny-20210322.html
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Pondělí, 22. března 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Hosté baru údajně slavili narozeniny. Na strážníky čekala letící židle 

a hrubé urážky 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Třicet zákazníků uvnitř jednoho z barů v centru jihočeské 

metropole odhalily v pátek 19. března po 21. hodině hlídky městské policie. 

Hlasitá hudba a množství hlasů, které byly slyšet v tiché ulici široko daleko, 

strážníky okamžitě zavedly na správné místo. 

Hlídky vyjely na oznámení o rušné zábavě uvnitř jednoho z barů v ulici U Černé věže. 

Strážníci při příchodu uslyšeli za zavřenými dveřmi hlasitou hudbu i množství hlasů. 

„Když se chystali otevřít dveře provozovny, vyšel z nich muž, který hodil strážníkům do 

cesty židli a přidal i několik hrubých urážek na jejich adresu. Strážníci na místo mezitím 

přivolali hlídku Policie ČR, se kterou následně provedli kontrolu provozovny," popsala 

mluvčí městské policie Věra Školková. 

Uvnitř se právě nacházely tři desítky zákazníků a čtyřiadvacetiletá zaměstnankyně baru. 

Většina hostů se podle vyjádření mluvčí svěřila s tím, že sem byli pozváni na oslavu 

narozenin. Ostatní si údajně „nic nepamatovali". „Strážníci všechny přítomné poučili o 

spáchání přestupku podle krizového zákona, kterého se dopustili porušením zákazu 

volného pohybu osob. Žena zodpovědná za provoz restaurace se bude zpovídat ze 

spáchání přestupku podle krizového zákona tím, že umožnila přítomnost veřejnosti v 

provozovně stravovacích služeb," upřesnila Věra Školková. 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-nasli-uvnitr-baru-30-hostu-kteri-udajne-slavili-narozeniny-20210322.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-nasli-uvnitr-baru-30-hostu-kteri-udajne-slavili-narozeniny-20210322.html
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Pondělí, 22. března 2021 

Zdroj: Týdeník Policie (odkaz) 

Rubrika: Události 

Autor: Mgr. Věra Školková, MP České Budějovice 

___________________________________________________________________________ 

V otevřeném baru v Českých Budějovicích našli strážníci 30 hostů 

Třicet zákazníků uvnitř jednoho z barů v centru města odhalily v pátek večer 

hlídky městské policie. Hlasitá hudba a množství hlasů, které byly slyšet v tiché 

ulici široko daleko, strážníky okamžitě zavedly na správné místo. Již před 

vstupem do provozovny strážníky čekala letící židle a hrubé urážky z úst jednoho 

ze zákazníků. Strážníci spolu s přivolanými policisty hosty z baru vyprovodili. 

Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

V pátek 19. března krátce po deváté hodině vyjížděly hlídky městské policie na 

oznámení o rušné zábavě uvnitř jednoho z barů v ulici U Černé věže. Strážníci při 

příchodu uslyšeli za zavřenými dveřmi hlasitou hudbu i množství hlasů. Když se chystali 

otevřít dveře provozovny, vyšel z nich muž, který hodil strážníkům do cesty židli a přidal 

i několik hrubých urážek na jejich adresu. Strážníci na místo mezitím přivolali hlídku 

Policie ČR, se kterou následně provedli kontrolu provozovny. V té se právě nacházelo 

30 zákazníků a čtyřiadvacetiletá zaměstnankyně baru. Většina hostů se svěřila s tím, že 

sem byli pozváni na oslavu narozenin. Ostatní si údajně „nic nepamatovali“. 

Strážníci všechny přítomné poučili o spáchání přestupku podle krizového zákona, 

kterého se dopustili porušením zákazu volného pohybu osob. Žena zodpovědná za 

provoz restaurace se bude zpovídat ze spáchání přestupku podle krizového zákona tím, 

že umožnila přítomnost veřejnosti v provozovně stravovacích služeb. 

  

https://tydenikpolicie.cz/v-otevrenem-baru-v-ceskych-budejovicich-nasli-straznici-30-hostu-tvrdili-ze-slavi-narozeniny/
https://tydenikpolicie.cz/v-otevrenem-baru-v-ceskych-budejovicich-nasli-straznici-30-hostu-tvrdili-ze-slavi-narozeniny/
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Pondělí 22. - Pátek 26. března 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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