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Do akce Jehla se přihlásili pouze budějovičtí strážníci. Jinde problém 

s jehlami neexistuje? 

JIŽNÍ ČECHY - Pražští strážníci zopakovali svou výzvu vůči kolegům z dalších měst. Do 
celorepublikové akce Jehla, kterou si poprvé společně vyzkoušelo osm městských a obecních 
policií loni na podzim, se zapojili další strážníci. V úterý 18. dubna spojí síly strážníci z 30 měst 
a obcí České republiky a pokusí se s přicházejícím jarem vyčistit svá města od nebezpečného 
infekčního materiálu po narkomanech. Do celostátní akce se zapojí více jak 410 strážníků 
včetně asistentů prevence kriminality. Podle seznamu to vypadá, že pouze České Budějovice 
mají na jihu Čech problém s jehlami v ulicích. V Budějovicích jich strážníci nasbírali v roce 2015 
skoro 900.  

V úterý 18. dubna ráno vyrazí strážníci vybaveni ochrannými prostředky, jako jsou boxy 
na infekční materiál, kleště nebo dlouhé pinzety, ochranné rukavice a desinfekční spreje 
prohlédnout primárně dětská hřiště a pískoviště, nepřehledná a skrytá místa, málo 
frekventované stezky, domovní výklenky, okolí mostních konstrukcí. Kontrole neujdou také 
parky a odpočinkové zóny. V mnoha městech strážníkům pomohou také asistenti prevence 
kriminality, kteří důvěrně znají prostředí tzv. vyloučených lokalit. 

Vedle očisty města je smyslem celé akce snížit také riziko šíření nakažlivých 
onemocnění a pomoci k hlubšímu povědomí o správném chování při nálezu injekční stříkačky. 
Strážníci proto apelují na veřejnost, aby v případě, že někde naleznou nebo zahlédnou tento 
infekční materiál, aby ho sami z důvodu vlastní bezpečnosti nesbírali, ale neprodleně zavolali 
na linku tísňového volání 156. Městské policie zajistí odborný sběr i jeho následnou likvidaci. 

Sběrem jehel se všechny zapojené městské policie zabývají celoročně při běžné 
hlídkové činnosti, ale často také při cílených opatřeních, kdy je sběr injekčních stříkaček jejich 
hlavním úkolem. Předcházejí tak nebezpečí, jemuž jsou vystaveny hlavně děti, ale bezpochyby 
také domácí zvířata jako psi a kočky. Strážníci aktivně spolupracují také se státními policisty a 
předávají jim informace o výskytu narkomanů. Tato zjištění jsou jedním z užitečných vodítek 
při potírání drogové kriminality. 

Která města se v republice do akce zapojí? Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, 
Dobruška, Havířov, Hodonín, Cheb, Chodov, Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kroměříž, 
Liberec, Mladá Boleslav, Nejdek, Nové Město nad Metují, Opava, Ostrava, Ostrov, Pardubice, 
Plzeň, Praha, Rakovník, Sokolov, Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem, Veselí nad Moravou, Zlín 

 

http://www.jcted.cz/budejovicko/do-akce-jehla-se-prihlasili-pouze-budejovicti-straznici-jinde-problem-s-jehlami-neexistuje/
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Muž se houpal na turistickém označníku 
 

České Budějovice - V noci z pátku na sobotu si vandal spletl turistický označník v centru 
Českých Budějovic s tělocvičným nářadím. 

"V pátek 7. března krátce před půlnocí spatřila obsluha městského kamerového 
systému v Hroznové ulici muže, který na křižovatce s ulicí Česká poškodil turistický označník. 
Muž si očividně spletl turistické značení s tělocvičným prvkem a houpal se na něm. Na místo 
okamžitě vyjížděla hlídka městské policie," uvedla k případu tisková mluvčí městské policie 
Věra Školková. 

Strážníci vandala zastihli nedaleko ve společnosti jeho dvou společníků. Dvaatřicetiletý 
muž se pod tíhou důkazu ve formě kamerového záznamu ke svému činu okamžitě přiznal. Za 
přestupek mu nyní hrozí pokuta do 20 tisíc korun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-se-houpal-na-turistickem-oznacniku-20170409.html
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Agresivní opilec rušil noční klid na českobudějovickém sídlišti 
 

České Budějovice - V noci ze soboty na neděli rušil obyvatele sídliště Máj v Českých 
Budějovicích křik podnapilého muže. 

"Krátce po půlnoci přijalo operační středisko městské policie oznámení asistenta 
prevence kriminality o rušení nočního klidu v ulici V. Volfa. Na místo okamžitě vyjížděla hlídka 
městské policie. Již z dálky strážníci uslyšeli křik podnapilého muže, který procházel ulicí," 
uvedla k incidentu mluvčí městské policie Věra Školková a dodala, že chůze muži činila značné 
potíže a několikrát upadl na chodník. Strážníkům na jejich výzvu předložil své osobní doklady, 
ale tím jeho ochota spolupracovat skončila. 

Strážníci osmadvacetiletého muže ze Slovenska s přechodným pobytem v Českých 
Budějovicích poučili o tom, že ruší spánek místních obyvatel. "Opakovaně ho vyzývali, aby 
svého jednání zanechal, muž se však nehodlal utišit. Nezalekl se ani výstrahy strážníků, že proti 
němu budou nuceni použít donucovací prostředky," popsala další vývoj událostí Věra 
Školková. 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/agresivni-opilec-rusil-nocni-klid-na-ceskobudejovickem-sidlisti-20170409.html

