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Úterý, 23. dubna 2019 
 

Zdroj: Hitrádio Faktor, zprávy 8:00, pořadí 3 
 

Autor: Vladan Hýl 
 

V Českých Budějovicích si stále musíme dát pozor na podvodníky 
 
Vladan HÝL, moderátor 

 
V Českých Budějovicích si stále musíme dát pozor na podvodníky. Na sídlišti Vltava 
naposledy vybíral muž z Rumunska peníze na vymyšlenou sbírku pro sluchově postižené. 
Odhalili ho ale strážníci. Teď podvodníkovi hrozí pokuta až 100 000 Kč.  
 
 
 

Středa, 24. dubna 2019 
 

Zdroj: Právo, str. 9 
 

Autor: kal 
 

Muž střílel na živé ptáky 
 
Střelba ze vzduchovky vyděsila před několika dny obyvatele českobudějovické městské části 

Čtyři Dvory. Žena, která na zahradě našla zastřelenou straku, proto zavolala městské 

strážníky. Ti zjistili, že po létajícím ptactvu střílí šedesátiletý muž. "Muž přiznal, že skutečně 

vlastní vzduchovou pušku, ale uvedl, že střílí pouze do terče. Obvinění ze střelby na živé cíle 

ale popřel," řekla Věra Školková, mluvčí městské policie. Střílejícího muže nyní čekají potíže 

se zákonem.  
 
 
 

Středa, 24. dubna 2019 
 

Zdroj: Právo, str. 10 
 

Autor: kal 
 

Vybíral na falešnou sbírku 
 
V Českých Budějovicích se opět objevili podvodníci, kteří vybírají od lidí peníze na neexistující 
sbírky pro sluchově postižené. Nedávno se za neslyšícího vydával sedmačtyřicetiletý muž 
rumunské národnosti na sídlišti Vltava. 
 
"Hlídka městské policie vyjížděla na oznámení o muži, který vybírá finanční hotovost zřejmě pro 

falešnou veřejnou sbírku na náměstí Fr. Ondříčka. Při příjezdu strážníků se muž snažil okamžitě 

ukrýt na parkovišti mezi stojící vozidla. Z desek, které držel v rukou, přitom ve snaze 
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zbavit se důkazů odhodil arch papíru pod jedno ze zaparkovaných vozidel," uvedla Věra 
Školková, mluvčí městské policie. 
 

Muž strážníkům tvrdil, že žádné peníze nevybral. To ale nebyla pravda. Strážníkům se totiž 
přihlásila žena, která sdělila, že před pár minutami muži věnovala na veřejnou sbírku pro 
neslyšící dvě stě korun. Jak se ukázalo, podvodník slyšel velmi dobře a po pár minutách šel 
nakonec s pravdou ven. 
 

"Darované peníze přítomné ženě vrátil a strážníkům odevzdal i dalších tři sta korun, které se 
mu do té doby podařilo neoprávněně získat," dodala Školková.  
 

 

Čtvrtek, 25. dubna 2019 
 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 
 

Autor: Mgr. David Štýfal 
 

Zastal se napadené dívky a sám utržil několik ran a kopanců 
 

25.4.2019 15:36 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve středu 24. dubna krátce před půl devátou večer prováděla hlídka 

Městské policie České Budějovice běžnou kontrolní činnost na náměstí Fr. Ondříčka. Strážníci zde 

zpozorovali skupinu pěti lidí, tři muže a dvě ženy, kteří na strážníky mávali a hlasitě křičeli. 
 

Po podání vysvětlení strážníci zjistili, že tu mělo dojít k fyzickému napadení mladé ženy 

bývalým přítelem. Napadení ženy měl být svědkem kolem procházející muž, který se jí zastal. 

Dvacetiletý agresor ovšem napadl i jeho. Po pádu na zem měl do muže začít kopat další z 

mladíků i druhá žena. Zastánce mladé ženy utržil krvavé zranění v obličeji, ale lékařské 

ošetření na místě odmítl. - Po zjištěných skutečnostech si strážníci na místo přivolali Policii 

ČR, která si událost převzala k dalšímu šetření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/zastal-se-napadene-divky-a-sam-utrzil-nekolik-ran-a-kopancu/#diskuse
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Čtvrtek, 25. dubna 2019 
 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 
 

Autor: Adéla Cinklová 
 

Silně opilá žena ležela na Sadech, na strážníky byla agresivní a 
nadýchala skoro tři a půl promile 

 

čtvrtek, 25. dubna 2019, 17:43 

 

Strážníci v Budějcích řešili v neděli v půl osmé večer čtyřiadvacetiletou ženu, která ležela na 

trávě na Sadech. Nebyla schopna se ani sama postavit. Hlídka u ženy provedla dechovou 

zkoušku. Nadýchala 3,31 promile. Při převozu na záchytku začala vyvádět. Strážníci si tří 

osob, dvou mužů a jedné ženy, všimli nedaleko Krajinské ulice. Mladá žena ležela na trávě a 

na první pohled bylo jasné, že je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

Nekoordinovala své pohyby a nebyla ani schopna sama vstát. Čtyřiadvacetiletá žena z 

Krumlovska při dechové zkoušce na alkohol nadýchala 3,31 promile. Hlídka chtěla ženu 

převézt na záchytku. To se jí moc nelíbilo a začala být agresivní. Strážníkům nezbylo nic 

jiného, než jí nasadit pouta, které jí sundali až na záchytce. 
 
 
 

 

Pátek, 26. dubna 2019 
 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 
 

Autor: zz 

 

Bumbala a povalovala se v parku 
 

České Budějovice – Dva muži a žena padli do oka strážníkům v sobotu večer o půl osmé v 
parku Na Sadech. Mladá žena byla zcela mimo, ani se nemohla postavit. Příčinou bylo 3,31 
promile alkoholu. Když ji městští policisté chtěli převézt na záchytku, byla agresivní, takže 
tam odjela v poutech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23571-silne-opila-zena-lezela-na-sadech-na-strazniky-byla-agresivni-a-nadychala-skoro-tri-a-pul-promile.html
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Pátek, 26. dubna 2019 
 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 
 

Autor: Adéla Cinklová 

 

Muž se v Budějcích zastal ženy, agresor ho zkopal 
 

pátek, 26. dubna 2019, 15:01 

 

Strážníci městské policie řešili ve středu v půl 9 surové napadení muže, který se na náměstí Fr. 

Ondříčka zastal ženy, kterou fyzicky napadl její bývalý přítel. Ten se pak pustil i do svědka. Hlídka 

na náměstí Fr. Ondříčka narazila na skupinu pěti osob, tři muže a dvě ženy, které na strážníky 

mávaly a hlasitě křičely. Strážníci během chvíle zjistili, že tam mělo dojít k fyzickému napadení 

mladé ženy bývalým přítelem. Ženy se měl zastat muž, který kolem procházel. „Dvacetiletý 

agresor ale napadl i jeho. Po pádu na zem měl do muže začít kopat další z mladíků i druhá žena. 

Zastánce mladé ženy utržil krvavé zranění v obličeji, ale lékařské ošetření na místě odmítl,“ 

popsal tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. Případ dál šetří policie. 
 
 
 

 

Neděle, 28. dubna 2019 
 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 
 

Autor: Mgr. Věra Školková 

 

Kolo na cestu z firemního večírku nebyl dobrý nápad 
 

28.4.2019 20:04 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Devětadvacetieltý muž se v pátek vydal na firemní večírek. Správně 

vyhodnotil, že auto bude dobré nechat doma, ovšem jak se ukázalo, ani jízdní kolo nebylo 
jako dopravní prostředek to pravé. Na večírku se totiž podával alkohol a mladý muž cestou 

domů na křižovatce Pražské třídy a Nádražní ulice u přechodu pro chodce z kola spadl. 
Náhodný svědek přivolal na pomoc strážníky. 
 

Mezitím se však cyklista stačil sebrat ze země a pokračoval v jízdě. Strážníci devětadvacetiletého 

muže z Českých Budějovic zastavili nedaleko. Přiznal, že o chvíli dříve při jízdě na kole nezvládl 

manévr a upadl. Nebylo divu. Když ho totiž strážníci podrobili orientační dechové zkoušce na 

alkohol, přístroj ukázal výsledek 1,82 ‰, ve druhém případě dokonce 1,96 
 

‰. Muž se strážníkům svěřil, že je na cestě domů z firemního večírku a slíbil, že již na jízdní 
kolo nesedne a dovede ho domů pěšky. Případ tím však pro něj neskončil. Z přestupku se 
bude po vystřízlivění zpovídat správnímu orgánu a hrozí mu pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun.  
 
 
 
 
 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23579-muz-se-v-budejcich-zastal-zeny-agresor-ho-zkopal.html
https://www.jcted.cz/budejovicko/kolo-na-cestu-z-firemniho-vecirku-nebyl-dobry-napad/
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Neděle, 28. dubna 2019 
 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 
 

Autor: ČTK 

 

Vlak z Českých Budějovic měl zpoždění. Strážníci chytali hada 
 
28. dubna 2019 11:43, aktualizováno 11:43 

 

Vlak, který jel v neděli ráno z Českých Budějovic na Brno, měl zpoždění, protože v jednom 
kupé lezl po závěsu had. Všimla si ho žena, která zavolala městské strážníky. Nejedovatá 
korálovka sedlatá skončila v zoo v Hluboké nad Vltavou. 
 

Hlídka strážníků vyškolená na odchyt zvířat vyjela na místo krátce před osmolu hodinou ranní. 
 

„Kvůli zásahu musel být pozdržen plánovaný odjezd vlaku do doby, než byl had odchycen. 
Vlak měl zpoždění kolem dvaceti minut,“ řekla mluvčí českobudějovické městské policie Věra 
Školková. 
 

Strážníci hada chytili ho a převezli do zoo. „Statečná žena, která užovkovitého hada ve svém 
kupé nalezla, naštěstí neutrpěla žádnou újmu a pokračovala v cestě. Jak se dotyčný plaz do 
vlaku dostal, se bohužel zjistit nepodařilo,“ uvedla Školková. 
 

Hodinu poté odchytávali strážníci ještě dva koně, kteří volně pobíhali v areálu Jihočeské 
univerzity. Koně utekli z nedaleké ohrady.  
 
 

 

Neděle, 28. dubna 2019 
 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 
 

Autor: Elmíra Talířová 

 

Po závěsu v kupé lezl had. Odchytit ho museli strážníci 
 

neděle, 28. dubna 2019, 11:39 

 

Nepříjemný zážitek měla dnes ráno žena, která cestovala vlakem z Plzně. Po závěsu v jejím kupé 

totiž lezl had. O jeho odchyt se na budějckém nádraží postarali strážníci městské policie. Had 

nakonec putoval do hlubocké zoo. Jak se do vlaku dostal, se zatím nepodařilo zjistit. Oznámení o 

hadovi, který cestuje vlakem z Plzně, přijala městská policie krátce před osmou hodinou ráno. Na 

budějcké vlakové nádraží se hned vydala hlídka speciálně vyškolená na odchyt zvířat. Had lezl po 

okenním závěsu. Naštěstí se jednalo o nejedovatou Korálovku sedlatou. Strážníci hada po chvíli 

odchytili a převezli do zoo v Hluboké nad Vltavou. „Statečná žena, která užovkovitého hada ve 

svém kupé nalezla, naštěstí neutrpěla žádnou újmu a pokračovala v cestě. Jak se dotyčný plaz 

do vlaku dostal, se bohužel zjistit nepodařilo,“ uvedla mluvčí Věra Školková. 
 

 

 

     

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/had-vlak-mestska-policie-ceske-budejovice-brno.A190428_104520_budejovice-zpravy_zdo
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23593-po-zavesu-v-kupe-lezl-had-odchytit-ho-museli-straznici.html
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Neděle, 28. dubna 2019 
 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 
 

Autor: redakce 

 

Osmnáctiletý Slovák ukazoval kamarádům „Kung-fu“. Poničil u 
toho nový altán 
 

neděle, 28. dubna 2019, 08:21 

 

Ukázat svým kamarádům bojové umění Kung fu. Tak odůvodnil budějckým strážníkům své 

chování osmnáctiletý Slovák, který záměrně poničil altán u cyklostezky spojující sídliště 

Vltava a Máj. Za jeho chování mu hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Uprostřed týdne přijali 

strážníci oznámení o trojici mužů, která kope do nového altánu u cyklostezky. Na místo se 

ihned vydala hlídka a trojici u altánu opravdu zastihla. „U altánu leželo několik vylomených 

planěk ohraničujících stavbu a uražené dřevěné vzpěry střešní konstrukce krovu. Po chvíli 

ošívání se k činu přiznal jeden z nich. Na vysvětlenou se strážníkům svěřil, že ukazoval 

kamarádům bojové umění Kung-fu,“ popsala mluvčí městské policie Věra Školková. Mladík u 

sebe neměl žádné osobní doklady, a proto musel být předveden na služebnu cizinecké 

policie. Po ověření totožnosti byl výtržník poučen o následujícím postupu a mohl odejít. 

Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. Osmnáctiletého Slováka čeká za 

přestupek proti majetku pokuta až 50 tisíc korun. 
 
 
 

Neděle, 28. dubna 2019 
 

Zdroj: Blesk (odkaz) 
 

Autor: redakce 

 
Panika ve vlaku v Českých Budějovicích: Cestující vyděsil had! 
 

Vlak jedoucí v neděli ráno z Českých Budějovic na Brno měl zpoždění, protože v jednom kupé 
lezl po závěsu had. Všimla si ho žena v kupé, která zavolala městské strážníky. Nejedovatou 
korálovku sedlatou chytili a odvezli do zoo Hluboká nad Vltavou. Vlak měl zpoždění kolem 20 
minut. 

Had ve vlaku lezl po závěsu kupé. Žena, která seděla v kupé s hadem, hned přivolala pomoc. 
Hlídka strážníků vyškolená na odchyt zvířat vyjela na místo krátce před 08:00. "Žena sedící v 
jednom kupé spatřila hada lezoucího po okenním závěsu. Kvůli zásahu musel být pozdržen 
plánovaný odjezd vlaku do doby, než bude had odchycen," řekla mluvčí českobudějovické 
městské policie Věra Školková. 

Strážníci zjistili, že je to korálovka sedlatá, had, který není jedovatý. Chytili ho a převezli do 
zoo. "Statečná žena, která užovkovitého hada ve svém kupé nalezla, naštěstí neutrpěla 
žádnou újmu a pokračovala v cestě. Jak se dotyčný plaz do vlaku dostal, se bohužel zjistit 
nepodařilo," uvedla Školková. 
Hodinu poté odchytávali strážníci ještě dva koně, kteří volně pobíhali v areálu Jihočeské 
univerzity. Koně utekli z nedaleké ohrady. 
 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23585-osmnactilety-slovak-ukazoval-kamaradum-kung-fu-ponicil-u-toho-novy-altan-u-cyklostezky.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/604788/panika-ve-vlaku-v-ceskych-budejovicich-cestujici-vydesil-had.html
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Neděle, 28. dubna 2019 
 

Zdroj: ECHO24.cz (odkaz) 
 

Autor: redakce 

 
Lidi v kupé vyděsil had. Lezl po závěsu, vlak do Brna nabral zpoždění 
 
Vlak jedoucí v neděli ráno z Českých Budějovic na Brno měl zpoždění, protože v jednom kupé 
lezl po závěsu had. Všimla si ho žena v kupé, která zavolala městské strážníky. Nejedovatou 
korálovku sedlatou chytili a odvezli do zoo Hluboká nad Vltavou. Vlak měl zpoždění kolem 20 
minut. Uvedla to v neděli mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Had ve vlaku z Plzně do Brna lezl po závěsu kupé. Žena, která seděla v kupé s hadem, hned 
přivolala pomoc. Hlídka strážníků vyškolená na odchyt zvířat vyjela na místo krátce před 
08:00. „Žena sedící v jednom kupé spatřila hada lezoucího po okenním závěsu. Kvůli zásahu 
musel být pozdržen plánovaný odjezd vlaku do doby, než bude had odchycen,“ uvedla 
mluvčí. 

Strážníci zjistili, že je to korálovka sedlatá, had, který není jedovatý. Chytili ho a převezli do 
zoo. „Statečná žena, která užovkovitého hada ve svém kupé nalezla, naštěstí neutrpěla 
žádnou újmu a pokračovala v cestě. Jak se dotyčný plaz do vlaku dostal, se bohužel zjistit 
nepodařilo,“ uvedla Školková. 
Hodinu poté odchytávali strážníci ještě dva koně, kteří volně pobíhali v areálu Jihočeské 
univerzity. Koně utekli z nedaleké ohrady. 
 
 

Neděle, 28. dubna 2019 
 

Zdroj: ČTK, České noviny (odkaz) 
 

Autor: redakce 

 
Vlak z Č. Budějovic na Brno měl zpoždění, strážníci chytali hada 
 
Vlak jedoucí 28. dubna 2019 ráno z Českých Budějovic na Brno měl zpoždění, protože v 
jednom kupé lezl po závěsu had. Všimla si ho žena v kupé, která zavolala městské strážníky. 
Nejedovatou korálovku sedlatou chytili a odvezli do zoo Hluboká nad Vltavou. Vlak měl 
zpoždění kolem 20 minut.  
ČTK/Městská policie České Budějovice  

České Budějovice – Vlak jedoucí dnes ráno z Českých Budějovic na Brno měl zpoždění, 
protože v jednom kupé lezl po závěsu had. Všimla si ho žena v kupé, která zavolala městské 
strážníky. Nejedovatou korálovku sedlatou chytili a odvezli do zoo Hluboká nad Vltavou. Vlak 
měl zpoždění kolem 20 minut. ČTK to dnes řekla mluvčí českobudějovické městské policie 
Věra Školková.  

Had ve vlaku z Plzně do Brna lezl po závěsu kupé. Žena, která seděla v kupé s hadem, hned 
přivolala pomoc. Hlídka strážníků vyškolená na odchyt zvířat vyjela na místo krátce před 
08:00. "Žena sedící v jednom kupé spatřila hada lezoucího po okenním závěsu. Kvůli zásahu 
musel být pozdržen plánovaný odjezd vlaku do doby, než bude had odchycen," uvedla 
mluvčí. 

https://echo24.cz/a/SPM52/lidi-v-kupe-vydesil-had-lezl-po-zavesu-vlak-do-brna-nabral-zpozdeni
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlak-z-c-budejovic-na-brno-mel-zpozdeni-straznici-chytali-hada/1750100


 

 

  

ŠTÝFAL DAVID  

 

 

Strážníci zjistili, že je to korálovka sedlatá, had, který není jedovatý. Chytili ho a převezli do 
zoo. "Statečná žena, která užovkovitého hada ve svém kupé nalezla, naštěstí neutrpěla 
žádnou újmu a pokračovala v cestě. Jak se dotyčný plaz do vlaku dostal, se bohužel zjistit 
nepodařilo," uvedla Školková. 

Hodinu poté odchytávali strážníci ještě dva koně, kteří volně pobíhali v areálu Jihočeské 
univerzity. Koně utekli z nedaleké ohrady. 
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Nečekaný cestující zdržel vlak do Brna. Žena v kupé našla hada 
 

Vlak jedoucí ráno z Českých Budějovic na Brno měl zpoždění, protože v jednom kupé lezl 
po závěsu had. Všimla si ho žena v kupé, která zavolala městské strážníky. Nejedovatou 
korálovku sedlatou chytili a odvezli do zoo Hluboká nad Vltavou. Vlak měl zpoždění kolem 
20 minut. ČTK to řekla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Had ve vlaku z Plzně do Brna lezl po závěsu kupé. Žena, která seděla v témže kupé, ihned 
přivolala pomoc. Hlídka strážníků vyškolená na odchyt zvířat vyjela na místo krátce před 
08.00. "Žena sedící v jednom kupé spatřila hada lezoucího po okenním závěsu. Kvůli zásahu 
musel být pozdržen plánovaný odjezd vlaku do doby, než bude had odchycen," uvedla 
mluvčí. 

Strážníci zjistili, že je to korálovka sedlatá, had, který není jedovatý. Chytili ho a převezli do 
zoo. "Statečná žena, která užovkovitého hada ve svém kupé nalezla, naštěstí neutrpěla 
žádnou újmu a pokračovala v cestě. Jak se dotyčný plaz do vlaku dostal, se bohužel zjistit 
nepodařilo," uvedla Školková. 

Hodinu poté odchytávali strážníci ještě dva koně, kteří volně pobíhali v areálu Jihočeské 
univerzity. Koně utekli z nedaleké ohrady. 
 
 
 
 

  

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/necekany-cestujici-zdrzel-vlak-do-brna-zena-v-kupe-nasla-hada_520691.html

