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Pes zdržel maďarský zájezd  
České Budějovice 

Velmi kuriózní situaci prožili turisté z Maďarska v Českých Budějovic. 

Při páteční bouřce jim do vozu vběhl pes, který se chtěl schovat před řádícím živlem. Řidič 

musel kvůli nezvanému cestujícímu odjezd odložit, než si vystrašené zvíře převzali strážníci a 

následně psa předali majiteli. Za porušení obecně závazné vyhlášky města mu dali pokutu. 

 

Pondělí,  21. května 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: ks 

 

Před bouřkou se schoval v autobusu 
České Budějovice – Milý, přesto černý pasažér. Takové přízvisko by mohl dostat pes, který v 

pátek v podvečer vběhl do autobusu. Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské policie, 

uvedla, že celá událost se seběhla v pátek po půl šesté, kdy jihočeskou metropoli zastihla 

bouřka. "Pes, kterého vylekala bouřka, utekl svému pánovi a vydal se do ulic krajského města. 

V Kostelní ulici vběhl do maďarského dálkového autobusu, do kterého právě nastupovali 

poslední cestující," přiblížila událost s tím, že zde se pes usídlil pod sedačkou. "Strážníkům se 

zanedlouho podařilo zjistit jeho majitele. 

Jedenačtyřicetiletého muže z Českých Budějovic zastihli v místě jeho bydliště. Malého útěkáře 

mu předali s poučením. Za porušení obecně závazné vyhlášky města mu strážníci uložili 

pokutu," dodala mluvčí městských strážníků. 
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Cyklistka nadýchala téměř tři promile 
Na namol opilou cyklistku, která ležela na chodníku v Rudolfovské ulici v krajském městě, 

upozornili před několika dny strážníky městské policie sami kolemjdoucí. 

"Strážníkům bylo na operační středisko oznámeno, že cyklistka je tak opilá, že nezvládla jízdu 

na kole a upadla," uvedl mluvčí českobudějovické městské policie David Štýfal. 

"Na místo byla neprodleně vyslána hlídka. Ta zjistila, že žena si pádem naštěstí nepřivodila 

žádné viditelné zranění," dodal mluvčí. 

Opilá cyklistka strážníkům řekla, že vypila s kamarádkou pár piv a chtěla jet domů. 

"Pětadvacetiletá žena z Lišova nadýchala 2,76 promile alkoholu. Její další cesta tak nevedla na 

kole domů, ale ve vozidle městské policie na protialkoholní záchytnou stanici. 

Událostí se bude zabývat správní orgán, kde ženě hrozí pokuta od pětadvaceti do padesáti tisíc 

korun," řekl mluvčí strážníků Štýfal. 

Úterý,  22. května 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

 

Muži z ochranky dal pěstí 
České Budějovice - Pěstí do obličeje dostal 54letý zaměstnanec bezpečnostní služby 

obchodního centra v Nádražní ulici během konfliktu se dvěma mladšími muži. 

Ti poté rychle utekli. Městští policisté po nich začali pátrat a nedaleko od napadení byli 

úspěšní. Útočník, 27letý muž z Benešovska, se přiznal a strážníci ho předali policistům. Krvavě 

zraněný pracovník ochranky byl převezen do nemocnice a je v pracovní neschopnosti. Na její 

délce bude záviset, zda jednání agresora bude posuzováno jako přestupek nebo trestný čin 

ublížení na zdraví. 
 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muzi-z-ochranky-dal-pesti-20180522.html
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Pes se schoval před bouřkou do autobusu 
Víkendová bouřka, která se přehnala přes Jihočeský kraj, vylekala psa, který utekl majiteli. 

Utíkal českobudějovickými ulicemi a schoval se přímo v maďarském autobusu, který parkoval 

v Kostelní ulici. Do něj právě nastupovali poslední cestující. Kvůli "nezvanému pasažérovi" řidič 

odjezd o několik minut odložil, protože psa museli odchytit českobudějovičtí strážníci. Ti zvíře 

našli schoulené pod sedačkou. 

"Strážníkům se zanedlouho podařilo zjistit majitele a jedenačtyřicetiletého muže z Českých 

Budějovic se podařilo zastihnout doma. Malého útěkáře mu předali a za porušení závazné 

vyhlášky města mu byla uložena pokuta," uvedla Věra Školková, mluvčí českobudějovické 

městské policie. 

Sobota,  26. května 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

 

Muže odrovnalo skoro pět promile 
České Budějovice – Velmi zdatně nasával 50letý muž ze Strakonicka, který pak zůstal bezvládně 

ležet na lavičce u autobusové zastávky v Nádražní ulici. 

Tak ho našli ve čtvrtek po deváté ráno městští policisté, kteří ho museli notnou chvíli budit. 

„Samostatné chůze ani komunikace se strážníky nebyl schopen. To mu však nebránilo 

pokřikovat vulgární výrazy po kolemjdoucích. Výzev strážníků však nedbal a dále na sebe 

upozorňoval hlasitým křikem,“ popsala nepříjemný incident mluvčí městské policie Věra 

Školková. 

Při dechové zkoušce se ukázalo, že muž hazardoval se životem. Hodnota 4,67 promile by 

leckoho zabila. Smrtelná dávka alkoholu pro dospělého člověka se totiž pohybuje v rozpětí 

čtyři až šest promile. 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muze-odrovnalo-skoro-pet-promile-20180526.html
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Muž ležící na zastávce autobusu nadýchal bezmála 5 promile 
 sobota, 26. května 2018, 17:31 

Padesátiletý muž ze Strakonicka ve čtvrtek se rozhodl hazardovat se svým životem. Vypil tolik 

alkoholu, že zůstal bezvládně ležet na lavičce autobusové zastávky v Nádražní ulici. S bezmála 

5 ‰ alkoholu skončil svůj pobyt v krajském městě na protialkoholní záchytné stanici. 

Spícího muže na lavičce autobusové zastávky Nádraží nalezli strážníci ve čtvrtek 24. května 

krátce po deváté hodině ranní. Jestli muž přebral při večírku, který se protáhl do rána, nebo 

se do tohoto stavu přivedl až v ranních hodinách, se strážníci nedozvěděli. Muže se jim 

podařilo probudit až po hodné chvíli. Alkoholový odér jim napověděl důvod jeho tvrdého 

spánku. Z osobního dokladu dotyčného muže strážníci zjistili, že se jedná o padesátiletého 

občana ze Strakonicka. Samostatné chůze ani komunikace se strážníky nebyl schopen. To mu 

však nebránilo pokřikovat vulgární výrazy po kolemjdoucích. Výzev strážníků však nedbal a i 

dále na sebe upozorňoval hlasitým křikem. Strážníci u muže vzápětí provedli orientační 

dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 4,67 ‰. Jeho převoz služebním vozidlem městské 

policie na protialkoholní záchytnou stanici již proběhl bez větších potíží. Po vystřízlivění však 

případ pro padesátiletého muže nekončí. Bude se totiž zpovídat z přestupku neuposlechnutí 

výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za ten mu hrozí pokuta do 10 tisíc korun.  

 

 

Neděle,  27. května 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

 

Venčil psa a skončil v nemocnici 
České Budějovice – Sobotní venčení psa v půl třetí ráno neskončilo pro jeho majitele nejlépe. 

Na Lannově třídě ho napadl mladík a krvavě ho zranil v obličeji. Pejskař vzápětí incident popsal 

strážníkům pohybujícím se v Nádražní ulici a ti se o jeho slovech hned přesvědčili, neboť 

útočník postával nedaleko.  

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/19726-muz-lezici-na-zastavce-autobusu-nadychal-bezmala-5-promile.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vencil-psa-a-skoncil-v-nemocnici-20180527.html
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Sedmnáctiletý Budějovičák přiznal vyřizování účtů, ale o důvodu ani nepípl. Zraněnému 

strážníci zavolali záchranku, s níž přejel do nemocnice, a jeho čtyřnohého kámoše odvezli do 

městského útulku. Musí tam počkat na páníčkův návrat.  

 

Případ vyšetřuje policie. 
 

 


