
 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 1 

 

MONITORING TISKU – 28. TÝDEN 2017 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Neděle, 16. července 2017 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Lukáš Dvořák 

___________________________________________________________________________ 

 

Zaklíněná srna, kotě pod kapotou. Strážníci v sobotu zachraňovali 

především zvířata 

Sobota přinesla městským strážníkům v Českých Budějovicích dva zásahy, které byly spojeny 
se záchranou zvířat. Nejprve museli dopoledne zachraňovat kotě, které se usídlilo pod 
kapotou automobilu, k večeru pomáhali srně, jež se zaklínila do oplocení objektu. 

Když se jednapadesátiletý řidič rozhodl v sobotu v půl jedenácté dopoledne vyjet z ulice 
Boženy Němcové na cestu se svým osobním automobilem, netušil, že nejprve bude muset 
počkat na strážníky městské policie. Přivolal je, protože se mu pod kapotou usídlilo malé kotě. 
„Strážníci kotě odchytili a převezli ho do městského útulku,“ popisuje mluvčí Věra Školková. 

Toho dne to však nebyl jediný zásah strážníků spojený se záchranou zvířete. Rybář, který 
procházel kolem betonárky U Hada na sídlišti Máj, nalezl vpodvečer srnu zaklíněnou do 
oplocení objektu. Její snaha o vyproštění ale byla marná. Muž proto neváhal a na pomoc 
přivolal hlídku městské policie. „Na místo vyjížděli strážníci speciálně vyškolení na odchyt 
zvířat. Srnu se jim podařilo brzy vyprostit a bez zjevného zranění ji vypustit do volné přírody,“ 
dodává Školková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16122-zaklinena-srna-kote-pod-kapotou-straznici-v-sobotu-zachranovali-predevsim-zvirata.html
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Strážníci vyprostili srnu z oplocení a kotě zpod kapoty 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V sobotu v půl jedenácté dopoledne se chystal jedenapadesátiletý řidič z 
Českobudějovicka odjet svým autem z ulice Boženy Němcové. Překážkou však bylo kotě, které 
se mu usídlilo pod kapotou. Muž na pomoc přivolal strážníky, kteří kotě odchytili a převezli do 
městského útulku. V sobotu navečer pak nalezl rybář poblíž betonárky U Hada na sídlišti Máj 
srnu zaklíněnou do oplocení objektu. Srna se marně snažila vyprostit. Muž na pomoc přivolal 
hlídku městské policie.  

Na místo vyjížděli strážníci speciálně vyškolení na odchyt zvířat. Srnu se jim podařilo brzy 
vyprostit a bez zjevného zranění ji vypustit do volné přírody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/straznici-vyprostili-srnu-z-oploceni-a-kote-zpod-kapoty/
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Opilec na kole boural do odpadků 
 

České Budějovice – Až padesát tisíc korun může na pokutě zaplatit čtyřiadvacetiletý muž, který 
sedl na kolo v podnapilém stavu. 

Upozornil na sebe strážníky městské policie nepovedenou jízdou po ulici Na Sadech. Nejen, že 
v noci nesvítil, ale také měl problém udržet balanc. „Narazil do odpadkového koše a vzápětí 
na něj i s jízdním kolem upadl,“ popisuje mluvčí strážníků Věra Školková. Jak hlídka zjistila, při 
karambolu se cyklistovi nic nestalo, nadýchal ale celé dvě promile alkoholu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/nehody/opilec-na-kole-boural-do-odpadku-20170716.html
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Podnapilý muž nezvládl jízdu na jízdním kole  

 
Ilustrační foto 

Strážníky na sebe ve čtvrtek v noci upozornil muž jedoucí na neosvětleném jízdním kole 
českobudějovickou ulicí Na Sadech.  

Cyklista náhle nezvládl řízení kola, narazil do odpadkového koše a vzápětí na něj i s jízdním 
kolem upadl. Strážníci se vydali okamžitě zjistit, zda se muž nezranil. Ten se mezitím sám zvedl 
a strážníky ujistil, že se mu nic nestalo. Z jeho dechu však vycházel zřejmý zápach alkoholu. 
 
Strážníci proto muže následně podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol. Cyklista 
nadýchal celé 2 ‰ alkoholu. Čtyřiadvacetiletý muž z Českých Budějovic se jízdou na jízdním 
kole pod vlivem alkoholu dopustil přestupku, za který mu nyní hrozí pokuta až 50 tisíc korun. 
Případem se bude dále zabývat správní orgán. 

 

 

 

 

http://www.jihoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/podnapily-muz-nezvladl-jizdu-na-jizdnim-kole/
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Mladíka hledaného policií museli strážníci předvést v poutech 

Osobu ležící na lavičce v ulici Fr. Ondříčka spatřila v pátek v jednu hodinu ráno obsluha 
městského kamerového systému. Prověřit stav dotyčné osoby vyjížděla okamžitě hlídka 
městské policie. Strážníci na místě nalezli spícího mladého muže. Jakmile ho strážníci spatřili 
zblízka, již tušili, s kým mají co do činění. Jejich správnou domněnku vzápětí potvrdilo i 
operační středisko městské policie. 

Jednalo se o sedmnáctiletého mladíka z Českobudějovicka, po kterém v té době pátrali 
policisté z krajského města. Mladý muž strážníky rovnou ujistil o tom, že při svém předvedení 
na policejní služebnu bude klást odpor. Strážníci ho následně v poutech předvedli na obvodní 
oddělení Policie ČR Čtyři Dvory, kde mladíka předali do rukou policistů k dalšímu opatření. 
 
Jihoceskenovinky.cz o případech informovala Mgr. Věra Školková, tisková mluvčí Městská 
policie České Budějovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jihoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/podnapily-muz-nezvladl-jizdu-na-jizdnim-kole/
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Mladíka hledaného policií museli strážníci předvést v poutech 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Osobu ležící na lavičce v ulici Fr. Ondříčka spatřila v pátek v jednu hodinu ráno obsluha 
městského kamerového systému. Prověřit stav dotyčné osoby vyjížděla okamžitě hlídka 
městské policie. 

Strážníci na místě nalezli spícího mladého muže. Jakmile ho strážníci spatřili zblízka, již tušili, 
s kým mají co do činění. Jejich správnou domněnku vzápětí potvrdilo i operační středisko 
městské policie. 

Jednalo se o sedmnáctiletého mladíka z Českobudějovicka, po kterém v té době pátrali 
policisté z krajského města. Mladý muž strážníky rovnou ujistil o tom, že při svém předvedení 
na policejní služebnu bude klást odpor. Strážníci ho následně v poutech předvedli na obvodní 
oddělení Policie ČR Čtyři Dvory, kde mladíka předali do rukou policistů k dalšímu opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-230364-mladika-hledaneho-policii-museli-straznici-predvest-v-poutech
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Podnapilý muž nezvládl jízdu na jízdním kole 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Strážníky na sebe ve čtvrtek v noci upozornil muž jedoucí na neosvětleném jízdním kole ulicí 
Na Sadech. Cyklista náhle nezvládl řízení kola, narazil do odpadkového koše a vzápětí na něj 
i s jízdním kolem upadl. 

Strážníci se vydali okamžitě zjistit, zda se muž nezranil. Ten se mezitím sám zvedl a strážníky 
ujistil, že se mu nic nestalo. Z jeho dechu však vycházel zřejmý zápach alkoholu. 

Strážníci proto muže následně podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol. Cyklista 
nadýchal celé 2 ‰ alkoholu. 

Čtyřiadvacetiletý muž z Českých Budějovic se jízdou na jízdním kole pod vlivem alkoholu 
dopustil přestupku, za který mu nyní hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Případem se bude dále 
zabývat správní orgán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-230363-podnapily-muz-nezvladl-jizdu-na-jizdnim-kole
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Muže trpícího stařeckou demencí našli strážníci na zastávce 

České Budějovice - Po seniorovi (82) trpícím stařeckou demencí pátrali ve středu policisté 
spolu se strážníky v Českých Budějovicích. Muž odešel z domu a nikomu nedal vědět, kam měl 
namířeno. 

Podle mluvčího budějovických strážníků Davida Štýfala nasvědčovaly dostupné informace 
tomu, že by se mohl pohřešovaný nacházet v blízkosti vlakového nebo autobusového nádraží, 
případně na sídlišti Máj. 

Chvíli poté, co se do akce zapojili strážníci, se jim podařilo najít muže, který odpovídal popisu, 
u autobusové zastávky na sídlišti Máj. 

Na místo přijela smíšená hlídka strážníka s policistou, který ověřil jeho totožnost. Následně se 
skutečně potvrdilo, že se jedná o pohřešovaného seniora. O úspěšném pátrání byla 
vyrozuměna jeho rodina a hlídka poté muže převezla zpět domů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/muze-trpiciho-stareckou-demenci-nasli-straznici-na-zastavce-20170713.html
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Sochy vystavené v ulicích znovu lákaly vandaly 

České Budějovice - Ulity, dílo vystavené na Sokolském ostrově v rámci tradiční expozice Umění 
ve městě, opět přilákalo pozornost vandalů. 

 

Pokus o poškození sochy na Sokolském ostrově se mužům nevyplatil. 
Foto: Městská policie 

V pondělí v půl třetí ráno spatřila obsluha městského kamerového systému tři postavy u jedné 
ze soch. Mluvčí strážníků Věra Školková popsala, že jeden z mladých mužů se snažil se sochou 
manipulovat. Naštěstí ji přitom nijak nepoškodil. 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/sochy-vystavene-v-ulicich-znovu-lakaly-vandaly-20170710.html
http://ceskobudejovicky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=vandal-socha-sokolak-cb17&back=683897877-5861-5
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Na místo vyjely hlídky městské policie. Jakmile je trojice mužů spatřila, dali se vandalové na 
útěk. Jeden z mladých mužů se však zastavil u nedaleké lávky a dobrovolně se podrobil 
kontrole totožnosti. Zbylé dva členy party dostihli strážníci nedaleko. Městská kamera mezitím 
identifikovala osobu, která manipulovala se sochou, jednalo se teprve o třináctiletého chlapce 
z Českých Budějovic. Jeho společníky byl šestnáctiletý chlapec ze Strakonicka a osmnáctiletý 
muž z Českých Budějovic. Strážníci oba mladistvé předali jejich rodičům. Případem se bude 
dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 
 
První pokus o poškození Ulit zaznamenali strážníci minulou středu. Tehdy se o převrácení 
kopule postarali dva muži (26, 28). 
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Umělecké dílo na budějckém Sokolském ostrově lákalo další 

nenechavce 

Se sochou na Sokolském ostrově, která je součástí výstavy Umění ve městě, se snažil 

manipulovat teprve třináctiletý chlapec z Českých Budějovic. Ulity naštěstí nepoškodil. Už je 

to druhý případ, kdy se Ulity staly středem zájmu nenechavce. 

Neuběhl ani celý týden a umělecké dílo zvané Ulity na Sokolském ostrově v Českých 

Budějovicích opět lákalo nenechavce. V půl třetí ráno v pondělí 10. července spatřila obsluha 

městského kamerového systému tři postavy u jedné ze soch. Jeden z mladých mužů se snažil 

se sochou manipulovat. Dílo, které je součástí výstavy Umění ve městě, se mu naštěstí 

nepodařilo nijak poškodit.  

„Na místo ale okamžitě vyjížděly hlídky městské policie. Jakmile povedená trojice strážníky 

zpozorovala, dala se na útěk. Jeden z mladých mužů se však zastavil u nedaleké lávky a 

dobrovolně se podrobil kontrole totožnosti. Dvojici na útěku strážníci dostihli nedaleko," 

uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. ČTĚTE TAKÉ: Vandalové 

poškodili sochu na budějckém Sokolském ostrově. 

Městská kamera mezitím identifikovala člověka, který manipuloval se sochou. Jednalo se o 

teprve třináctiletého chlapce z Českých Budějovic. Jeho společníky byl šestnáctiletý mladík ze 

Strakonicka a osmnáctiletý muž z Českých Budějovic. „Strážníci oba mladistvé předali do rukou 

jejich rodičů. Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí 

českobudějovického magistrátu," upřesnila Školková.  

 

 

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16059-umelecke-dilo-na-budejckem-sokolskem-ostrove-lakalo-dalsi-nenechavce.html
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Na českobudějovické záchytce skončili o víkendu hned dva podnapilí 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - O uplynulém víkendu převáželi českobudějovičtí strážníci na záchytku 

hned dva pacienty. Oba měli okolo dvou promile alkoholu v dechu.  

Strážníci společně se záchranáři vyjížděli k ženě ležící na zemi do ulice Novohradská. Na místo 

tedy zároveň vyjížděla zdravotnická záchranná služba. Městští policisté zjistili, že z jejího dechu 

je cítit alkohol a zdravotníci potvrdili, že není nijak ohrožena na zdraví. Provedená orientační 

dechová zkouška u pětadvacetileté ženy ukázala výsledek 2,1 promile. 

Další případ řešili strážníci u muže, který ležel na ulici Karla IV. "Strážníci ho podrobili orientační 

dechové zkoušce na alkohol, která ukázala výsledek 1,88 promile. Šestadvacetiletý muž z 

Českokrumlovska skončil svůj výlet do centra krajského města též na protialkoholní záchytné 

stanici," popisuje situaci mluvčí strážníků Věra Školková. 

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/na-ceskobudejovicke-zachytce-skoncili-o-vikendu-hned-dva-podnapili/

