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Pondělí, 25. března 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3  

Autor: zz 

Bloudila ani obuta, ani bosa  
České Budějovice – Zcela dezorientovaná žena naboso jen s jednou botou se objevila v sobotu 

ráno v prodejně potravin na Palackého náměstí. Strážníci zjistili, že jde o klientku Alzheimer 

centra. 

Pondělí, 25. března 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3  

Autor: zz 

Vypadl z busu  
České Budějovice – Výlet 23letého muže z lovska do Budějc skončil špatně. V sobotu si řádně 

cvakl alkoholu a před 19. h vypadl ze dveří autobusu na obličej. Zdravotníci ho chtěli převézt 

k ošetření, ale bránil se tak, že museli přijet strážníci. Když zaútočil na záchranáře, cvakla pouta 

a jeli s ním v sanitce k lékaři i na záchytku. Měl 2,9 promile. 

 

Pondělí, 25. března 2019 

Zdroj: Frekvence 1, zprávy v 7:00, pořadí 3  

Autor: redakce 

Incident záchranářů a strážníků s opilým mužem v Českých 

Budějovicích  
Tomáš MAŘAS, moderátor 

Hodně dramatické chvíle prožili záchranáři i strážníci v Českých Budějovicích při incidentu s 

opilým třiadvacetiletým mužem. Ten poté, co přišel vlastní vinou a neopatrností ke zranění 

obličeje, strávil noc na záchytce. 

René KEKELY, redaktor 

Mladý muž nejprve v opilosti vypadl ze dveří autobusu MHD na chodník a zranil se. Krvácel z 

obličeje a seděl na lavičce, když ho chtěli záchranáři převézt do nemocnice na vyšetření, začal 

je slovně i fyzicky napadat. Na místo přijela naštěstí i Městská policie, která opilce, který měl 
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v dechu skoro 3 ‰ alkoholu zpacifikovala, spoutala a po ošetření převezla na záchytku. René 

Kekely, Frekvence 1, České Budějovice. 

Úterý, 26. března 2019 

Zdroj: Právo, str. 11  

Autor: kal 

Mladík šplhal po hromosvodu  
Městští strážníci z Českých Budějovic vyjížděli o uplynulém víkendu k mladíkovi (18), který si 

dokazoval své horolezecké schopnosti na budově na Lannově třídě v krajském městě. Mladíka 

si všiml operátor městského kamerového systému a na místo okamžitě vyslal hlídku strážníků. 

"Muž vyšplhal po hromosvodu na úroveň prvního patra budovy a bujaře ho podporoval jeho 

kamarád. Hlídka městské policie ho zastihla v momentě, kdy už slezl na zem," uvedla Věra 

Školková, mluvčí českobudějovické městské policie, s tím, že mladík dostal na místě pokutu, a 

to za pokus o poškození cizího majetku. 

 

Čtvrtek, 28. března 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 2 

Autor: jd 

Provozovatelé barů chtějí jednat s městem o omezení nonstopů  
Problémovým podnikům plánují Budějovičtí zkrátit otevírací dobu. Podnikatelé se chtějí 

domluvit. 

České Budějovice – Provozovatelé nočních podniků v krajském městě se tento týden sešli, aby 

sladili společný postup. Snaží se najít cestu, jak vstoupit do jednání s městem ohledně 

vyhlášky, která by mohla omezit provozní dobu některých nočních podniků. 

Náměstek primátora Juraj Thoma již před časem potvrdil, že základní rámec pro přípravu 

budoucí vyhlášky schválila rada města 11. března. V několika problémových lokalitách má 

omezit provozní dobu pohostinských zařízení, zejména nonstopů a nočních barů. 

Dlouhou diskuzi, které se zúčastnilo více než deset provozovatelů barů, vedl v krajském městě 

David Šafránek z Karaoke Media Music baru na náměstí. 

"Chceme problém nějak pojmenovat, vstoupit v jednání a udělat kompromis se zástupci 

města," popsal záměr schůze podnikatel, který má 26letou praxi. 

Problém s hlukem ve městě podle něho nastal právě v době, kdy vstoupil v platnost 

protikuřácký zákon. "Lidé se kvůli zákazu kouření přesunuli do ulic, tedy nejsou v podniku, ale 



 

  

ŠTÝFAL DAVID 3 

 

MONITORING TISKU - 13. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

vytváří hluk venku," řekl. Další problém vidí u nezletilých, kteří pijí alkohol na Sokolském 

ostrově, a pak "táhnou" ulicemi. 

Právě v historickém centru města padá nejvíce stížností na rušení nočního klidu. 

Potvrzuje to i městská policie. "Jsou zde bary, restaurace, příležitostné akce, nejvíce lidí, kteří 

se chtějí bavit," uvedl už dříve mluvčí strážníků David Štýfal. 

--- 

Některé nonstop otevřené bary, restaurace a podobná zařízení pravděpodobně dostanou v 

květnu od budějovické radnice nařízenou uzavírací hodinu. Nová vyhláška, která se chystá, má 

zaručit větší respekt k nočnímu klidu v ulicích města. Provozovatelé chtějí o vyhlášce jednat. 

Problém se týká Široké ulice či ulice Dr. Stejskala. Dříve se podobné stížnosti řešily v Lidické, 

České nebo Nerudově ulici. 

 

Pátek, 29. března 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 

Podnapilá matka odešla v noci z domova. Své tříleté dítě ponechala 

svému známému  
České Budějovice - Ocenění 'matka roku' nedostane nejspíš 38letá žena z Českobudějovicka. 

Ta ve čtvrtek v noci odešla ze svého domova do ulic jihočeské metropole a svou 3letou dceru 

nechala svému známému. Navíc její cesta skončila na protialkoholní záchytné stanici. 

"Věra Školková, mluvčí Městské policie České Budějovice, přibližovala, že k ženě vyjížděli 

strážníci v pátek krátce po půlnoci, a to na základě oznámení o podnapilé ženě ležící na 

Lannově třídě. 

"Strážníci na místě zjistili, že žena pod vlivem alkoholu není schopna udržet se na nohou. 

Strážníci proto rozhodli o jejím převozu na protialkoholní záchytnou stanici. Když se ženu 

chystali předat do rukou zdravotnického personálu, osmatřicetiletá žena z Českobudějovicka 

se strážníkům svěřila, že má doma malé dítě," vyprávěla Věra Školková. 

Dodala, že strážníci proto požádali o součinnost hlídku policistů z Obvodního oddělení Policie 

České republiky v Lišově, která se vydala do místa bydliště dotyčné ženy. "Policisté skutečně 

zjistili, že v místě daného bydliště se nachází tříletá dívenka ve společnosti matčina známého. 

Muž údajně přišel ke své známé na pozvání ke společně strávenému večeru. Když však žena z 

neznámých důvodů muže zanechala v bytě a odešla neznámo kam, nemohl zde ponechat 

samotné dítě," uvedla mluvčí s tím, že strážníci na základě zjištěných skutečností přivolali 

pracovnici z oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. Na její 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/podnapila-matka-odesla-v-noci-z-domova-sve-trilete-dite-ponechala-svem-20190329.html


 

  

ŠTÝFAL DAVID 4 

 

MONITORING TISKU - 13. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

rozhodnutí byla dívenka do doby, než si ji převezme matka nebo jiný zákonný zástupce, 

převezena k pobytu v českobudějovické nemocnici." 

Pátek, 29. března 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Podnapilá matka odešla v noci z domu. Doma nechala své tříleté dítě 

známému 
29.3.2019 10:36  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Osmatřicetiletá žena ve čtvrtek v noci odešla z domova. Přitom zde 

zanechala svého hosta i se svou tříletou dcerou. Sama se vydala do ulic jihočeské metropole. 

V pátek krátce po půlnoci ji nalezl náhodný kolemjdoucí ležet na Lannově třídě. Žena byla silně 

podnapilá a neudržela se na nohou. Skončila na protialkoholní záchytné stanici. Celý případ si 

převzali k dalšímu šetření pracovnice z oddělení sociálně právní ochrany dětí 

českobudějovického magistrátu.  

V pátek 29. března vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o podnapilé ženě ležící na 

Lannově třídě. Strážníci na místě zjistili, že žena pod vlivem alkoholu není schopna udržet se 

na nohou. Strážníci proto rozhodli o jejím převozu na protialkoholní záchytnou stanici. Když se 

ženu chystali předat do rukou zdravotnického personálu, osmatřicetiletá žena z 

Českobudějovicka se strážníkům svěřila, že má doma malé dítě. 

Strážníci požádali o součinnost hlídku policistů z Obvodního oddělení Policie ČR Lišov, která se 

vydala do místa bydliště dotyčné ženy. Policisté skutečně zjistili, že v místě daného bydliště se 

nachází tříletá dívenka ve společnosti matčina známého. Muž údajně přišel ke své známé na 

pozvání ke společně strávenému večeru. Když však žena z neznámých důvodů muže zanechala 

v bytě a odešla neznámo kam, nemohl zde ponechat samotné dítě. 

Strážníci na základě zjištěných skutečností přivolali pracovnici z oddělení sociálně právní 

ochrany dětí českobudějovického magistrátu. Na její rozhodnutí byla dívenka do doby, než si 

ji převezme matka nebo jiný zákonný zástupce, převezena k pobytu v českobudějovické 

nemocnici. 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/podnapila-matka-odesla-v-noci-z-domu-doma-nechala-sve-trilete-dite-znamemu/
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Pátek, 29. března 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 

Strážníci díky kamerám zajistili odcizené kolo i pachatele krádeže 
29.3.2019  

České Budějovice - Čerstvě provedenou krádež jízdního kola se podařilo odhalit v pátek ráno 

českobudějovickým strážníkům, a to zejména díky bystrému oku operátora městského 

kamerového systému. 

Pachatele, který si k jízdnímu kolu neoprávněně přisvojil vlastnická práva, se podařilo 

dopadnout během několika minut. Strážníkům dobře známý 41letý muž skončil v rukou 

policistů. 

Věra Školková, mluvčí českobudějovických strážníků, uvedla, že k události došlo krátce před 

šestou hodinou ranní na křižovatce ulic Krajinská a Na Mlýnské stoce. "Tady operátor 

městského kamerového systému spatřil muže manipulujícího s odstaveným s jízdním kolem. 

Poté, co se mu podařilo zámek za použití násilí odstranit, rychle nasedl na kolo a odjížděl pryč," 

vyprávěla Věra Školková s tím, že po jeho stopách okamžitě zamířila hlídka městské policie. 

Doplnila, že mezitím se operátorovi městského kamerového systému podařilo zaznamenat 

pohyb dotyčného muže v blízkosti obchodního centra Mercury v Nádražní ulici. Zde ho již 

dopadli strážníci. "Jedenačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic se nejprve snažil zapírat. Pod 

tíhou důkazu ve formě kamerového záznamu se však přiznal, že jízdní kolo skutečně odcizil a 

chystal se ho zpeněžit. Jízdní kolo se nejprve snažil před strážníky „uschovat“ mezi ostatní kola 

ve stojanu na kola, vzápětí jim ho však předal do rukou," uvedla mluvčí strážníků. 

Tím ale "zlodějské řádění" muže neskončilo. Jak se totiž následně ukázalo, v rukou dotyčného 

muže skončil i batoh, který stihl ještě před příjezdem strážníků odcizit z nosiče jízdního kola 

odstaveného před vchodem do obchodního centra. 

Strážníci muže i odcizené jízdní kolo převezli na Obvodní oddělení Policie České republiky třída 

28. Října, kde ho předali do rukou přítomných policistů. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-diky-kameram-zajistili-odcizene-kolo-i-pachatele-kradeze-20190329.html
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Pátek, 29. března 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Silně opilá osmatřicetiletá žena ležela na Lannovce, doma nechala 

tříleté dítě 
pátek, 29. března 2019, 16:16 

Strážníci vyjížděli ze čtvrtka na pátek kolem půlnoci k ležící ženě, kterou zmohl noční výlet do 

centra Budějc. Opilá žena nebyla při příjezdu strážníků schopna stát na nohou. Ještě před 

cestou na záchytku se zmínila, že má doma tříletou dceru. V pátek 29. března vyjížděla hlídka 

městské policie na oznámení o podnapilé ženě, která ležela na Lannově třídě. Strážníci na 

místě zjistili, že opilá žena se není schopna udržet na nohou. Hlídka proto rozhodla o jejím 

převozu na záchytku. Ještě před tím se zmínila, že má doma tříletou dceru. Hlídka na místo 

zavolala i policisty z Obvodního oddělení Policie ČR Lišov, která vyjela do místa bydliště 

dotyčné ženy. „Policisté skutečně zjistili, že v místě daného bydliště je tříletá dívenka ve 

společnosti matčina známého. Muž údajně přišel ke své známé na pozvání ke společně 

strávenému večeru. Když žena z neznámých důvodů muže nechala v bytě a odešla neznámo 

kam, nemohl doma samotné dítě nechat,“ popsala tisková mluvčí strážníků Věra Školková. Na 

základě rozhodnutí sociální pracovnice bylo dítě převezeno do nemocnice v Budějcích. Celý 

případ si převzali k dalšímu šetření pracovnice z oddělení sociálně právní ochrany dětí 

budějckého magistrátu. 

  

Sobota, 30. března 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 

Žena odmítala zaplatit útratu v baru, zasáhnout museli strážníci 
30.3.2019  

České Budějovice - Čtyřiačtyřicetiletá žena strávila páteční večer jednom z barů na Pražském 

předměstí. Vypité nápoje však nakonec nehodlala zaplatit. Vyřešit situaci museli tak až městští 

strážníci. 

Věra Školková, mluvčí Městské policie České Budějovice, uvedla, že k incidentu došlo v noci 

z pátku na sobotu. "V půl jedné ráno vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o potížích 

s agresivní zákaznicí baru v Chelčického ulici," přibližovala mluvčí strážníků. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23271-silne-opila-osmatricetileta-zena-lezela-na-lannovce-doma-nechala-trilete-dite.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zena-odmitala-zaplatit-utratu-v-baru-zasahnout-museli-straznici-20190330.html
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Dodala, že strážníci se na místě od zdejší zaměstnankyně dozvěděli, že dotyčná zákaznice 

obtěžovala ostatní zákazníky a vyvolávala s nimi spory. "Na výzvu obsluhy k zaplacení útraty a 

opuštění baru však nereagovala. K tomu ji následně vyzvali strážníci. Čtyřiačtyřicetiletá žena 

pod dohledem strážníků svou útratu nakonec uhradila," vyprávěla Věra Školková s tím, že 

odejít žena však odmítla a nereagovala ani na zákonné výzvy strážníků, proto musela být z baru 

následně vyvedena. 

Pro čtyřiačtyřicetiletou ženu však odchodem domů případ neskončil. Po vystřízlivění se bude 

zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za ten jí 

hrozí pokuta až 10 tisíc korun. 

Sobota, 30. března 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 

Alkohol za volantem odhalili strážníci díky podezřelé jízdě řidiče 
30.3.2019  

České Budějovice - Na pravidlo, že alkohol nepatří za volant, nedbal v pátek večer 52letý muž 

z Českobudějovicka. 

Jak uvedla Věra Školková, mluvčí českobudějovických strážníků, odhalen byl tento hříšník 

v sobotu krátce po půlnoci, a to hlídkou, jež prováděla běžnou kontrolní činnost na 

Rudolfovské třídě. Tady strážníci na křižovatce s Nádražní ulicí strážníci spatřili pomalu jedoucí 

vozidlo zn. Škoda, jehož řidič měl zjevné potíže udržet směr jízdy. Strážníci proto vozidlo 

okamžitě zastavili. 

"Příčina podezřelého chování řidiče vozu se ukázala hned, jak otevřel dveře. Z dechu muže za 

volantem totiž strážníci ucítili alkohol," vyprávěla mluvčí městské policie s tím, že následně 

provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 2,08 promile. 

Opakovaným měřením pak řidič nadýchal 1,92 promile a 1,97 promile. "Dvaapadesátiletý muž 

přiznal jen několik sklenic piva," řekla Věra Školková. 

Strážníci na místo mezitím přivolali hlídku Policie ČR, která řidiči zakázala další jízdu a celý 

případ si převzala k dalšímu šetření. Dvaapadesátiletého muže čeká sdělení obvinění z přečinu 

ohrožení pod vlivem návykové látky. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/alkohol-za-volantem-odhalili-straznici-diky-podezrele-jizde-ridice-20190330.html
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Neděle, 31. března 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Krádež kola v přímém přenosu 
31.3.2019 22:47  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pátek 29. března krátce před šestou hodinou ráno spatřil operátor 

kamerového systému na křižovatce ulic Krajinská a Na Mlýnské stoce muže, jak manipuluje s 

odstaveným s jízdním kolem. Podařilo se mu násilím odstranit zámek a pak rychle nasedl na 

kolo a ujížděl pryč. V jeho stopách okamžitě zamířila hlídka městské policie. Mezitím si 

operátor městského kamerového systému všiml tohoto muže v blízkosti obchodního centra 

Mercury v Nádražní ulici. A tam ho také dopadli strážníci.  

Jedenačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic, strážníkům ostatně dobře známý, se nejprve 

snažil zapírat. Pod tíhou důkazu na kamerovém záznamu se však přiznal, že jízdní kolo 

skutečně odcizil a chystal se ho zpeněžit. Jízdní kolo se snažil před strážníky ukrýt mezi ostatní 

kola ve stojanu u Mercury, nakonec jim ho však předal. 

Jak se následně ukázalo, v rukou dotyčného muže skončil i batoh, který stihl ještě před 

příjezdem strážníků sebrat z nosiče jízdního kola, odstaveného před vchodem do obchodního 

centra. Strážníci muže i odcizené jízdní kolo převezli na obvodní oddělení Policie ČR.  
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