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Pondělí,  7. května 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: win 

 

Mladá žena bivakovala u hotelu 
České Budějovice – Mladá spoře oděná žena se v sobotu po poledni rozhodla bivakovat na 

lavičce před hotelem v českobudějovické Nádražní ulici. 

Žena přitom vulgárními výrazy urážela kolemjdoucí. Na přivolané strážníky se nejprve obořila 

slovně. "Po provedení orientační zkoušky na alkohol s výsledkem bezmála 1 ‰ žena začala 

strážníkům vyhrožovat ublížením na zdraví," popsala zásah strážníků mluvčí městské policie 

Věra Školková. Následně se žena pokusila strážce zákona napadnout i fyzicky, takže byla 

odvezena na záchytku. 

 

Pondělí,  7. května 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Nikola Franková 

 

Budějčtí strážníci se žáky církevní základní školy besedovali o 

bezpečnosti silničního provozu 
pondělí, 7. května 2018, 17:05 

Českobudějovičtí městští strážníci učili děti z Církevní základní školy Rudolfovská základní 

pravidla, jak se chovat na silnicích. Žáci třetích tříd se tak ve čtvrtek 3. května dozvěděli 

například, jak mají bezpečně přecházet silnici a zopakovali si dopravní značky. 

Ve čtvrtek 3. května se uskutečnila v družině Církevní základní školy na Rudolfovské třídě v 

Českých Budějovicích beseda s žáky 3. tříd na téma bezpečnost silničního provozu. Ta byla 

primárně zaměřená na bezpečnost chodců a cyklistů. „Děti jsme učili základní pravidla, jak se 

mají v provozu na pozemních komunikacích chovat, jak bezpečně přecházet vozovku a 

pohybovat se mezi ostatními účastníky silničního provozu. Řekli jsme si také, čím má být 

vybaveno jízdní kolo a co vše musí cyklista znát. Děti si zopakovaly i důležité dopravní značky, 

které se letos naučily v povinné školní výuce,“ uvedla mluvčí českobudějovické městské policie 

Věra Školková. Děti od strážníků dostaly reflexní pásky a reflexní přívěšky, které je pomohou 

ochránit v silničním provozu. Také se účastnily diskuse, při které se mohli podělit o své zážitky 

a zkušenosti z provozu na pozemních komunikacích. „Dětem jsme nakonec ukázali několik 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/vzdelani/19485-budejcti-straznici-se-zaky-cirkevni-zakladni-skoly-besedovali-o-bezpecnosti-silnicniho-provozu.html
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prvků výstroje a vybavení strážníků, které si samy nadšeně vyzkoušely,“ dodala Školková.  
 

Středa,  9. května 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Autor: Kamila Dufková 

 

Díky přestupku odhalili podnapilého 
České Budějovice - V pondělí v ranních hodinách projížděli městští policisté po Rudolfovské 

třídě. Viděli od Nádražní ulice přijíždět vozidlo značky Hyundai, které neuposlechlo dopravní 

značení a nezastavilo u vjezdu do Vodní ulice. 

"Řidič dále pokračoval v jízdě. Strážnici vozidlo zastavili. Z muže za volantem byl cítit alkohol. 

Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol skutečně ukázala pozitivní 

výsledek. Sedmapadesátiletý řidič nadýchal 0,83 promile. Strážníci proto na místo přivolali 

hlídku Policie České republiky, která muži zakázala další jízdu a celý případ si převzala k dalšímu 

šetření. "Sedmapadesátiletého muže čeká za přestupek pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun a zákaz 

řízení motorových vozidel v trvání šesti měsíců až jednoho roku," uzavírá Věra Školková, 

policejní mluvčí." 

 

Středa,  9. května 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Autor: Kamila Dufková 

 

Strážníci pomáhali dezorientované důchodkyni 
České Budějovice - Devadesátiletá seniorka při cestě autobusem v neděli v podvečer po šesté 

hodině ztratila orientaci a nevěděla, kde má vystoupit. 

" Řidič autobusu si zmatené ženy všiml a v obavě o její zdraví přivolal policisty. Ti ženy vyzvedli 

na zastávce Nádraží. Mluvčí městské policie Věra Školková vypráví: "Žena zjevně neutrpěla 

žádnou zdravotní příhodu a po chvíli byla schopná strážníkům svěřit své jméno i adresu 

bydliště. Strážníci seniorku následně doprovodili domů a předali ji do rukou muže ze 

sousedství, který o ni dlouhodobě pečuje." 
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Středa,  9. května 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

 

Díky přestupku odhalili podnapilého 
České Budějovice - V pondělí v ranních hodinách projížděli městští policisté po Rudolfovské 

třídě. Viděli od Nádražní ulice přijíždět vozidlo značky Hyundai, které neuposlechlo dopravní 

značení a nezastavilo u vjezdu do Vodní ulice. 

9.5.2018  

Řidič dále pokračoval v jízdě. Strážnici vozidlo zastavili. Z muže za volantem byl cítit alkohol. 

Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol skutečně ukázala pozitivní 

výsledek. Sedmapadesátiletý řidič nadýchal 0,83 promile. Strážníci proto na místo přivolali 

hlídku Policie České republiky, která muži zakázala další jízdu a celý případ si převzala k dalšímu 

šetření. "Sedmapadesátiletého muže čeká za přestupek pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun a zákaz 

řízení motorových vozidel v trvání šesti měsíců až jednoho roku," uzavírá Věra Školková, 

policejní mluvčí. 

 

Středa,  9. května 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

 

Strážníci pomáhali dezorientované důchodkyni 
České Budějovice - Devadesátiletá seniorka při cestě autobusem v neděli v podvečer po šesté 

hodině ztratila orientaci a nevěděla, kde má vystoupit. 

9.5.2018  

 Řidič autobusu si zmatené ženy všiml a v obavě o její zdraví přivolal policisty. Ti ženy vyzvedli 

na zastávce Nádraží. Mluvčí městské policie Věra Školková vypráví: "Žena zjevně neutrpěla 

žádnou zdravotní příhodu a po chvíli byla schopná strážníkům svěřit své jméno i adresu 

bydliště. Strážníci seniorku následně doprovodili domů a předali ji do rukou muže ze 

sousedství, který o ni dlouhodobě pečuje." 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/diky-prestupku-odhalili-podnapileho-20180509.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/autor/martin-troster-2121.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-pomahali-dezorientovane-duchodkyni-20180509.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/autor/martin-troster-2121.html


 

  

ŠTÝFAL DAVID 4 

 

MONITORING TISKU - 19. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Sobota,  12. května 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, (odkaz) 

Autor: Martin Tröster 

 

Mladík autu ukopl zrcátko. Zdůvodnit to nedokázal 
České Budějovice - Až padesátitisícová pokuta hrozí pětadvacetiletému muži, který v pátek 

odpoledne ukopl zrcátko a poškodil nárazník u auta zaparkovaného v Chelčického ulici. 

12.5.2018  

Na oznámení o poškození zaparkovaného vozidla vyjeli strážníci v půl páté odpoledne. Na 

místě podle mluvčí městské policie Věry Školkové zastihli pouze svědka události, který jim 

popsal pachatele a ukázal směr, kudy se vandal vydal. Muže odpovídajícího popisu dostihli 

příslušníci městské policie nedaleko a vydali se s ním zpátky na místo činu. 

Na jednom ze zaparkovaných vozidel skutečně zjistili zjevné poškození pravého zpětného 

zrcátka a předního nárazníku. Žádné vysvětlení k důvodu svého jednání však muž strážníkům 

neposkytl. Čin bude vysvětlovat ještě příslušníkům Policie ČR, kteří případ nyní šetří. 
 

 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mladik-autu-ukopl-zrcatko-zduvodnit-to-nedokazal-20180512.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/autor/martin-troster-2121.html

