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Sobota, 3. srpna 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Opilec narušoval koncert na náměstí, jednoho z návštěvníků napadl 

a zranil 

Nadávky, postrkování a nakonec napadení, které skončilo zraněním. To vše má „na 
triku“ muž, který ve čtvrtek vyrazil na koncert na náměstí v Budějcích. Na místo byla 
přivolána hlídka strážníků, která agresora zastavila, když odcházel z náměstí pryč. 
Dechovou zkoušku odmítl, a proto nakonec skončil na záchytce. 

Hlídka na oznámení o agresivním muži vyjížděla v osm hodin večer na budějcké 
náměstí. Šestatřicetiletý muž měl obtěžovat návštěvníky koncertu, a nakonec i jednoho 
strčit tak, že skončil na zemi a zranil se na hlavě. Výtržník ale na strážníky nečekal a 
vydal se z náměstí pryč.  

„Hlídka nakonec muže zastavila a vyzvala ho, aby zůstal na místě. Ten se však začal 
ošívat a na dotaz strážníků k události tvrdil, že se ničeho nedopustil. Několik svědků ale 
potvrdilo, že dotyčný muž opravdu návštěvníky koncertu obtěžoval. Strážníci muže 
vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky na alkohol. Tu ale odmítl,“ uvedla 
tisková mluvčí strážníků Věra Školková.  

Na místo tedy vyrazili i policisté, kteří si celý případ převzali. Agresor skončil na 
záchytce. Teď ho čeká nejen trest za neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její 
pravomoci, ale bude se zpovídat i z výtržnictví. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/28162-opilec-narusoval-koncert-na-namesti-jednoho-z-navstevniku-napadl-a-zranil.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/28162-opilec-narusoval-koncert-na-namesti-jednoho-z-navstevniku-napadl-a-zranil.html
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Pátek, 31. července 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Partička popíjela v osm ráno na Lannovce. Jeden z mužů nadýchal 

přes čtyři promile 

Přes čtyři promile alkoholu nadýchal ve středu ráno dvaačtyřicetiletý muž z 
Českobudějovicka. Ve společnosti dvou dalších lidí popíjel na Lannově třídě. Na 
hlučnou partu upozornilo městskou policii několik svědků. Silně opilý muž putoval na 
záchytku. 

Hlídka městské policie vyjížděla na oznámení o hlučné skupině lidí ve středu v osm 
hodin ráno. Po příjezdu na místo zastihli strážníci šestadvacetiletého muže z Českých 
Budějovic, dvaačtyřicetiletého muže a čtyřicetiletou ženu z Českobudějovicka. 

„Strážníci přítomné osoby poučili o tom, že v těchto místech je požívání alkoholu 
obecně závaznou vyhláškou města zakázáno. Muži dle jejich slov o tomto zákazu 
nevěděli. Jeden z nich měl přitom značné potíže s komunikací a nebyl téměř schopen 
chůze. Strážníci ho proto následně podrobili orientační dechové zkoušce na 
alkohol,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 

Muž nadýchal 4,02 promile alkoholu. Na místo byl proto přivolán lékař, který rozhodl 
o převozu muže na protialkoholní záchytnou stanici, kde byl předán do rukou 
zdravotníků. 

Tím však případ pro dvaačtyřicetiletého muže neskončil. „Z přestupku proti pořádku 
v územní samosprávě se bude po vystřízlivění zpovídat správnímu orgánu. Za 
přestupek mu hrozí pokuta až 100 tisíc korun, případně i omezující opatření," dodala 
Školková. 

 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/28148-particka-popijela-v-osm-rano-na-lannovce-jeden-z-muzu-nadychal-pres-ctyri-promile.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/28148-particka-popijela-v-osm-rano-na-lannovce-jeden-z-muzu-nadychal-pres-ctyri-promile.html
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Čtvrtek, 30. července 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Od začátku roku likvidovali strážníci přes 300 použitých injekčních 

stříkaček. Nejvíce jich je kolem vlakového nádraží 

 

Od začátku roku sebrali strážníci městské policie přes tři sta kusů použitých injekčních 
stříkaček. Nejvíce jich pravidelně najdou především kolem vlakového nádraží, centra 
města, sídliště Máj nebo okolí Palackého náměstí. Velmi často se ale infekční 
materiál objeví i na veřejných toaletách obchodních center nebo restaurací. 

Mezi práci strážníků městské policie patří mimo jiné také sběr nebezpečného 
infekčního materiálu. Nejčastěji jde o použité injekční stříkačky nebo samotné jehly, 
které odhodili uživatelé návykových látek. Od začátku roku sebrali městští policisté v 
Budějcích už 350 kusů tohoto infekčního materiálu.  

Nejvíce injekčních stříkaček v Budějcích nachází strážníci v okolí vlakového nádraží, 
centra města, na sídlišti Máj nebo v okolí Palackého náměstí. 

Co dělat při poranění injekční stříkačkou? 

1. Ránu nechte co nejdéle volně krvácet a místo poranění nemačkejte – krvácení rány 
snižuje případnou dávku viru v těle 

2. Po zastavení krvácení ránu vymývejte vodou a mýdlem po dobu 10 minut, poté 
ošetřete dezinfekčním roztokem. 

3. Vyhledejte lékaře, hygienickou stanici, nebo nejbližší infekční oddělení – lékař vyšetří 
krev na virové onemocnění. 

Zranění o pohozenou jehlu může mít přitom fatální následky v podobě nákazy 
žloutenkou nebo virem HIV. Velmi ohroženou skupinou jsou podle mluvčí městské 
policie Věry Školkové děti. „Narkomané se velmi často zdržují a odhazují použité 
injekční stříkačky zejména na ulicích, v parcích, ale právě i na dětských hřištích. 
Děti často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a neví, jak se v případě takového 
nálezu zachovat. Strážníci Městské policie České Budějovice proto v rámci prevence 
pořádají na dané téma přednášky již pro nejmenší děti z mateřských škol,“ uvedla. 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/28140-od-zacatku-roku-likvidovali-straznici-pres-300-stikacka.html
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/28140-od-zacatku-roku-likvidovali-straznici-pres-300-stikacka.html
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Jak se při nálezu použité injekční stříkačky zachovat velmi často nevědí ani 
dospělí. „V případě takového nálezu by lidé neměli nechávat stříkačku nebo jehlu ležet 
bez povšimnutí a věc oznámit městské policii na telefonní linku 156. Infekční materiál 
by rozhodně nikdy neměli sbírat holýma rukama. Strážníci, kteří jsou ke sběru 
infekčního materiálu speciálně vyškoleni a disponují ochrannými pomůckami, injekční 
stříkačky bezpečně seberou a zlikvidují,“ uzavřela mluvčí. 
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Čtvrtek, 30. července 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Redakce 

___________________________________________________________________________ 

Muž nadýchal čtyři promile, hrozí mu pokuta sto tisíc 

K "živější" skupince vyjížděli ve středu krátce před osmou hodinou ranní 
českobudějovičtí strážníci. Trojice podnapilých lidí se nacházela před jednom 
z obchodů na Lannově třídě v Českých Budějovicích.   

Věra Školková, mluvčí Městské policie České Budějovice, uvedla, že strážníci na místě 
zastihli dva muže a ženu, která se snažila rychle zmizet. "Před jejími společníky sedícími 
na lavičce leželo několik plastových lahví od vypitého alkoholu," popsala situaci. 

Dodala, že strážníci po kontrole totožností přítomných osob zjistili, že se jedná 
o šestadvacetiletého muže z Českých Budějovic, dvaačtyřicetiletého muže a 
čtyřicetiletou ženu z Českobudějovicka. 

Strážníci přítomné osoby poučili o tom, že v těchto místech je požívání alkoholu obecně 
závaznou vyhláškou města zakázáno. Muži dle jejich slov o tomto zákazu nevěděli. 
"Jeden z nich měl přitom značné potíže s komunikací a nebyl téměř schopen chůze. 
Strážníci ho proto následně podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol," řekla 
Věra Školková s tím, že muž nadýchal alarmující výsledek 4,02 promile. "Strážníci tak 
na místo přivolali lékaře zdravotnické záchranné služby, který rozhodl o způsobilosti 
muže k pobytu na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici. Tam ho 
strážníci vzápětí převezli a muže předali do rukou zdravotníků," uvedla mluvčí. 

Doplnila, že tím však případ pro dvaačtyřicetiletého muže neskončil. Z přestupku proti 
pořádku v územní samosprávě se bude po vystřízlivění zpovídat správnímu orgánu. Za 
přestupek mu hrozí pokuta až 100 tisíc korun, případně i omezující opatření. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-nadychal-ctyri-promile-hrozi-mu-pokuta-sto-tisic-20200730.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93939&idc=7849050&ids=9380&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7849050&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94416&idc=7849050&ids=1796&idp=92313&url=https%3A%2F%2Fwww.teslasporo.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dklicovaslova%26utm_campaign%3Drocni%26utm_term%3Dcesky


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

31. TÝDEN 2020 

6 
 

 

 

 

Středa, 29. července 2020 

Zdroj: Jihočeské týdeníky, Jižní Čechy TEĎ (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, Městská policie České Budějovice 

___________________________________________________________________________ 

Budějovičtí strážníci posbírali letos po městě už 350 injekčních 

stříkaček 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Důležitou činností strážníků je mimo jiné sběr nebezpečného 
infekčního materiálu. Nejčastěji se jedná o použité injekční stříkačky nebo samotné 
jehly, odhozené uživateli návykových látek. V případě zranění o takovou jehlu je 
postižený vystaven vysokému riziku nakažení některou z infekčních nemocí jako je 
žloutenka nebo HIV. Nejrozšířenějším výskytem infekčního materiálu na území města 
je především široké okolí vlakového nádraží, centrum města, sídliště Máj nebo okolí 
Palackého náměstí. Místem, kde se sdružují narkomané a odhazují zde použité 
injekční stříkačky, jsou zejména ulice, parky nebo dětská hřiště. Své pomůcky k 
aplikaci drog však často zanechávají i na veřejných toaletách obchodních center nebo 
restaurací. 

Nejohroženější skupinou jsou děti. Ty často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a 
neví, jak se v případě takového nálezu zachovat. Strážníci Městské policie České 
Budějovice proto v rámci prevence pořádají na dané téma přednášky již pro nejmenší 
děti z mateřských škol. 

Od začátku roku 2020 do dnešního dne sebrali strážníci v ulicích Českých Budějovic 
celkem 350 kusů použitých injekčních stříkaček. 

Nabádáme občany, aby v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nenechávali nález 
ležet bez povšimnutí a věc oznámili městské policii na telefonní linku 156. Nikdy 
nesbírejte infekční materiál holýma rukama. Strážníci, kteří jsou ke sběru infekčního 
materiálu speciálně vyškoleni a disponují ochrannými pomůckami, injekční stříkačky 
bezpečně seberou a zlikvidují. 

Co dělat při poranění injekční stříkačkou? 

1. Ránu nechte co nejdéle volně krvácet a místo poranění nemačkejte – krvácení rány 
snižuje případnou dávku viru v těle 

https://www.jcted.cz/budejovicti-straznici-posbirali-letos-po-meste-uz-350-injekcnich-strikacek/
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2. Po zastavení krvácení ránu vymývejte vodou a mýdlem po dobu 10 minut, poté 
ošetřete dezinfekčním roztokem. 

3. Vyhledejte lékaře, hygienickou stanici, nebo nejbližší infekční oddělení – lékař 
vyšetří krev na virové onemocnění. 


