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Sobota, 11. ledna 2020 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Šedesátiletý motorkář se snažil ujet strážníkům, byl podnapilý 

 

Českobudějovičtí strážníci naháněli motorkáře, který se jim snažil ujet. Pozornost na sebe 
upoutal tím, že jel v protisměru a nesvítilo mu zadní světlo. Hlídka se ho snažila zastavit – 
marně. Šedesátiletý řidič začal ujíždět. Nakonec nadýchal 0,41 a 0,38 promile alkoholu.  

Hlídka si staršího řidiče všimla ve čtvrtek krátce před osmou hodinou večerní. Motorkář projel 
Širokou ulicí v protisměru a navíc mu nesvítilo zadní světlo. „Strážníci se okamžitě rozhodli 
muže na motorce zastavit. Ten ale na výzvu k zastavení nereagoval a snažil se ujet. Hlídce 
městské policie se ho podařilo zastavit zablokováním silnice v ulici F. A. Gerstnera. Jak se 
ukázalo, šedesátiletý řidič měl dobrý důvod, proč se se strážci zákona nesetkat,“ uvedla tisková 
mluvčí strážníků Věra Školková. 

Strážníci z jeho dechu cítili alkohol. Muži dali dýchnout a výsledek byl 0,41 a 0,38 promile 
alkoholu. Na místo proto přivolali hlídku policie, která si celý případ převzala k dalšímu šetření. 
Šedesátiletého muže nyní čeká pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun, a navíc zákaz činnosti  po dobu 
6 měsíců až jednoho roku. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26188-sedesatilety-motorkar-se-snazil-ujet-straznikum-byl-podnapily.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26188-sedesatilety-motorkar-se-snazil-ujet-straznikum-byl-podnapily.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26188-sedesatilety-motorkar-se-snazil-ujet-straznikum-byl-podnapily.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26188-sedesatilety-motorkar-se-snazil-ujet-straznikum-byl-podnapily.html
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Pátek, 10. ledna 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Podnapilý motocyklista se snažil ujet strážníkům 

 

V centru Budějovic hříšník "nadýchal" a hrozí mu vysoká pokuta.   

Podnapilého motocyklistu projíždějícího ulicemi města odhalili ve čtvrtek večer 
českobudějovičtí strážníci. Motocyklista se ještě snažil podle tiskové mluvčí městské policie 
Věry Školkové hlídce ujet. Marně. Za řídítka motocyklu na dlouho neusedne. 

Ve čtvrtek 9. ledna krátce před osmou hodinou večerní prováděla podle Věry Školkové hlídka 
městské policie běžnou kontrolní činnost v centru města. "Strážníci v Biskupské ulici spatřili 
motocykl, který právě vyjel ze Široké ulice. Nejen že jeho řidič projel Širokou ulicí proti směru 
jízdy, jeho dopravní prostředek měl navíc nefunkční zadní světlomet. Strážníci se okamžitě 
rozhodli motocyklistu zastavit," zmínila k zásahu Věra Školková. 

"Muž za řídítky však na výzvu k zastavení nereagoval a snažil se ujet. Hlídce městské policie se 
ho podařilo zastavit zablokováním vozovky v ulici F. A. Gerstnera. Jak se ukázalo, šedesátiletý 
řidič měl dobrý důvod, proč se se strážci zákona nesetkat. Z jeho dechu totiž strážníci ucítili 
alkohol," doplnila Věra Školková. Následně provedená orientační dechová zkouška skutečně 
ukázala pozitivní výsledek. Muž nadýchal 0,41 a 0,38 ‰ alkoholu. Strážníci proto na místo 
přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření. 

Šedesátiletého muže nyní čeká pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun, a navíc zákaz činnosti v po 
dobu 6 měsíců až jednoho roku. 
  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-motocyklista-se-snazil-ujet-straznikum-20200110.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-motocyklista-se-snazil-ujet-straznikum-20200110.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-motocyklista-se-snazil-ujet-straznikum-20200110.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-motocyklista-se-snazil-ujet-straznikum-20200110.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7126535&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7126535&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
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Pátek, 10. ledna 2020 

Zdroj: Týdeník POLICIE (odkaz) 

Rubrika: Události 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Podnapilý řidič motocyklu na sebe upozornil nefunkčním světlem, 

českobudějovickým strážníkům se pokoušel  
 

Podnapilého motocyklistu projíždějícího ulicemi města odhalili ve čtvrtek večer 
českobudějovičtí strážníci. Motocyklista se ještě snažil hlídce městské policie ujet. Marně. 
Za řídítka motocyklu na dlouho neusedne. 

Ve čtvrtek 9. ledna krátce před osmou hodinou večerní prováděla hlídka městské policie 
běžnou kontrolní činnost v centru města. Strážníci v Biskupské ulici spatřili motocykl, který 
právě vyjel ze Široké ulice. Nejen že jeho řidič projel ulicí proti směru jízdy, jeho dopravní 
prostředek měl navíc nefunkční zadní světlomet. Strážníci se okamžitě rozhodli motocyklistu 
zastavit. Muž za řídítky však na výzvu k zastavení nereagoval a snažil se ujet. Hlídce městské 
policie se ho podařilo zastavit zablokováním vozovky v ulici F. A. Gerstnera. Jak se ukázalo, 
šedesátiletý řidič měl dobrý důvod, proč se se strážci zákona nesetkat. Z jeho dechu totiž 
strážníci ucítili alkohol. Následně provedená orientační dechová zkouška skutečně ukázala 
pozitivní výsledek. Muž nadýchal 0,41 a 0,38 ‰ alkoholu. Strážníci proto na místo přivolali 
hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření. 

Šedesátiletého muže nyní čeká pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun, a navíc zákaz činnosti v po 
dobu 6 měsíců až jednoho roku. 
  

https://tydenikpolicie.cz/podnapily-ridic-motocyklu-na-sebe-upozornil-nefunkcnim-svetlem-ceskobudejovickym-straznikum-se-pokousel-ujet/
https://tydenikpolicie.cz/podnapily-ridic-motocyklu-na-sebe-upozornil-nefunkcnim-svetlem-ceskobudejovickym-straznikum-se-pokousel-ujet/
https://tydenikpolicie.cz/podnapily-ridic-motocyklu-na-sebe-upozornil-nefunkcnim-svetlem-ceskobudejovickym-straznikum-se-pokousel-ujet/
https://tydenikpolicie.cz/podnapily-ridic-motocyklu-na-sebe-upozornil-nefunkcnim-svetlem-ceskobudejovickym-straznikum-se-pokousel-ujet/
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Středa, 8. ledna 2020 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Prochladlá žena ležela v kolejišti. Jak se na místo dostala strážníkům 

odmítla říct 
 

Těsně před devátou hodinou ráno vyjížděla hlídka městské policie na nepoužívané kolejiště 
v Budějcích. V něm ležela jednatřicetiletá žena, která byla zjevně podchlazená. Jak se na 
místo dostala strážníkům neřekla. 

V úterý krátce po deváté hodině ráno policii na ležící ženu v nepoužívaném kolejišti 
nákladového nádraží upozornil všímavý zaměstnanec Českých drah. „Strážníci na místě nalezli 
zjevně podchlazenou osobu. Podařilo se jim zjistit, že se jedná o jedenatřicetiletou ženu z 
Českých Budějovic. Vysvětlení, jak se zde ocitla, se od ní strážníci přes veškerou snahu 
nedozvěděli. Její stav však poukazoval na to, že na místě strávila delší dobu," řekla mluvčí 
městské policie Věra Školková. 

Na místo strážníci proto okamžitě přivolali záchrannou službu, která ženu převezla do 
českobudějovické nemocnice. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26153-prochladla-zena-lezela-v-kolejisti-jak-se-na-misto-dostala-straznikum-odmitla-rict.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26153-prochladla-zena-lezela-v-kolejisti-jak-se-na-misto-dostala-straznikum-odmitla-rict.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26153-prochladla-zena-lezela-v-kolejisti-jak-se-na-misto-dostala-straznikum-odmitla-rict.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26153-prochladla-zena-lezela-v-kolejisti-jak-se-na-misto-dostala-straznikum-odmitla-rict.html


 
 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU – 2. TÝDEN 2020 

5 
 

 

 

 

 

Středa, 8. ledna 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Nehody 

Autor: Klára Skálová 

___________________________________________________________________________ 

Podchlazená žena ležela v kolejišti 

 

Ženu ležící v nepoužívaném kolejišti na nákladovém vlakovém nádraží nalezl v úterý ráno 
zaměstnanec Českých drah. Na pomoc přivolal českobudějovické strážníky. 

Věra Školková, mluvčí českobudějovických strážníků, uvedla, že k ženě vyjížděla hlídka 
městské policie krátce před 9. hodinou ranní. 

„Strážníci na místě nalezli zjevně podchlazenou ženu. Podařilo se jim zjistit, že se jedná 
o jedenatřicetiletou ženu z Českých Budějovic. 

Vysvětlení, jak se zde ocitla, se od ní strážníci přes veškerou snahu nedozvěděli," řekla mluvčí 
strážníků s tím, že vysvětlení, jak se zde ocitla se od ní nedověděli. "Její stav však poukazoval 
na to, že na místě strávila delší dobu. Strážníci proto na místo okamžitě přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu, která ženu převezla do českobudějovické nemocnice," dodala Věra 
Školková. 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/nehody/podchlazena-zena-lezela-v-kolejisti-20200108.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/nehody/podchlazena-zena-lezela-v-kolejisti-20200108.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/nehody/podchlazena-zena-lezela-v-kolejisti-20200108.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/nehody/podchlazena-zena-lezela-v-kolejisti-20200108.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7121823&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7121823&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94008&idc=7121823&ids=5618&idp=88025&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fuklid-uklidove-sluzby
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94008&idc=7121823&ids=5618&idp=88025&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fuklid-uklidove-sluzby
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93964&idc=7121823&ids=1815&idp=91795&url=http%3A%2F%2Fwww.philips.cz%2Fvize%20
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93964&idc=7121823&ids=1815&idp=91795&url=http%3A%2F%2Fwww.philips.cz%2Fvize%20
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Úterý, 7. ledna 2020 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Sedmasedmdesátiletý muž spadl u rybníka, pomoc zavolali svědci 

 

Strážníci městské policie vyjížděli včera k rybníku Čertík v Nemanicích, kde v jeho těsné 
blízkosti ležel starší muž. Hlídku na místo přivolali svědci. Za pád muže mohla náhlá 
zdravotní příhoda. Sedmasedmdesátiletý muž skončil v rukou zdravotníků. 

Oznámení na městskou policii přišlo včera ve dvě hodiny odpoledne. Starší muž ležel v těsné 
blízkosti rybníka Čertík v Nemanicích. Strážníci ho našli po krátkém pátrání. Nohy měl 
ponořené do studené vody. „Sedmasedmdesátiletý muž byl sice schopen za pomoci vstát, po 
několika krocích však bylo zjevné, že další chůzi nezvládne. Strážníkům se mezitím svěřil, že za 
jeho nebezpečný pád mohla náhlá zdravotní příhoda,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra 
Školková. 

Muž sice tvrdil, že lékařskou pomoc nepotřebuje. Jeho stav tomu ale nenapovídal. Strážníci 
proto na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která muže převezla do 
českobudějovické nemocnice. 
  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26142-sedmdesatilety-muz-spadl-u-rybnika-pomoc-zavolali-svedci.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26142-sedmdesatilety-muz-spadl-u-rybnika-pomoc-zavolali-svedci.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26142-sedmdesatilety-muz-spadl-u-rybnika-pomoc-zavolali-svedci.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26142-sedmdesatilety-muz-spadl-u-rybnika-pomoc-zavolali-svedci.html
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Úterý, 7. ledna 2020 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Mladík procházel špatným obdobím, rozbil výlohy a skleněné dveře 

 

Strážníci městské policie v sobotu vyjížděli k mladíkovi, který rozbil výlohy a skleněné dveře. 
Svůj čin se snažil omluvit tím, že zrovna prochází špatným obdobím. Hlídka si na místo 
přivolala policii, která si událost převzala k dalšímu šetření. 

Jednadvacetiletý mladík z Budějc se do výloh a skleněných dveří „pustil“ v sobotu krátce před 
jedenáctou hodinou večer u Malé scény DK Metropol. „Ke strážníkům se přihlásil svědek 
události a hlídce podrobně popsal, co se stalo. Údajný pachatel se měl ještě nacházet v recepci 
hotelu. Jednadvacetiletý mladík z Budějc hlídce potvrdil, že vypil nějaký alkohol, a protože 
prochází špatným obdobím, tak kopl do zdi,“ uvedl tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. 

Mladík ale odmítl, že by poškodil skleněné výplně. Proti tomuto tvrzení bylo hned několik 
dalších svědků, kteří se ke strážníkům postupně přihlásili. Strážníci si na místo přivolali policii, 
která si událost převzala k dalšímu šetření. 
  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26142-sedmdesatilety-muz-spadl-u-rybnika-pomoc-zavolali-svedci.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26142-sedmdesatilety-muz-spadl-u-rybnika-pomoc-zavolali-svedci.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26142-sedmdesatilety-muz-spadl-u-rybnika-pomoc-zavolali-svedci.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26142-sedmdesatilety-muz-spadl-u-rybnika-pomoc-zavolali-svedci.html
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Pondělí, 6. ledna 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Jitka Davidová 

___________________________________________________________________________ 

Dopadli řidiče bez "papírů" 

 

Strážníci městské policie v Českých Budějovicích zastavili v neděli 5. ledna muže se zákazem 
řízení v osobním voze Volkswagen na sídlišti Máj. 

Mluvčí českobudějovických strážníků, David Štýfal, uvedl, že osmatřicetiletý muž z Českého 
Krumlova hlídce ihned po výzvě k předložení dokladů odpověděl, že řidičský průkaz nemá, 
protože má vysloven zákaz řízení. 

"Muž se tak stal podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a 
událost si převzala Policie ČR," komentoval mluvčí. 

 
 
 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dopadli-ridice-bez-papiru-20200106.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dopadli-ridice-bez-papiru-20200106.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dopadli-ridice-bez-papiru-20200106.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dopadli-ridice-bez-papiru-20200106.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7118383&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7118383&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz

