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Pondělí, 18. září 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)  

Autor: Ell Plate 

___________________________________________________________________________ 

Dvě opilé ženy si před barem vyřizovaly účty. Jedna z nich skončila 

v poutech 
 pondělí, 18. září 2017, 12:35 

V pátek 15. září vyjížděla hlídka městské policie ke dvěma ženám, které se před barem v 

Krajinské ulici rozhodly poměřit své síly. Předtím se ale posilnily alkoholem.Kolem půl 

dvanácté večer obdržela městská policie oznámení o ženě, ležící před jedním z barů v centru 

města. Poté, co hlídka dorazila na místo, objevila dvě ženy, z nichž jedna držela druhou násilím 

na zemi. „Strážníci útočnici vyzvali, aby vstala a ženu pustila. Ta však odmítala uposlechnout 

jejich výzev a pokusila se o výpad i proti zasahujícím strážníkům. Ti museli proti ženě použít 

donucovací prostředky a nasadit jí služební pouta,“ popsala tisková mluvčí Věra Školková. 

Důvodem sporu obou žen byla hádka o přítele jedné z nich, která začala už v baru. Z něj byla 

agresorka vyvedena, na napadenou ženu ale čekala před podnikem, kde chtěla pokračovat ve 

vyřizování účtů. „Napadená naštěstí neutrpěla žádné zranění ani žádnou škodu na majetku a 

rozhodla se, že proti své sokyni nebude činit žádné kroky. Strážníci útočnici sejmuli pouta a 

dohlédli na to, aby se z místa bez dalšího incidentu odebrala,“ uzavřela Školková. V orientační 

dechové zkoušce, kterou na místě strážnici provedli, nadýchala dvaadvacetiletá útočnice 1,86 

promile, napadená šestadvacetiletá žena dokonce 2 promile alkoholu.  

Pátek, 22. září 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)  

Autor: Mgr. David Štýfal 

___________________________________________________________________________ 
 

Štěně na vodítku pověsil na plot 
 

22.9.2017 21:34  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve čtvrtek 21. září v půl druhé v noci zpozorovala operátorka městského 

kamerového systému mladého muže, který venčil štěně u obchodního centra Mercury. 

O běžné venčení pejska se ale nejednalo. Muž se štěnětem zacházel nevybíravým způsobem. 

Velmi prudce s ním škubal a dokonce ho na vodítku vyvěsil na plot. Na místo byla ihned vyslána 

hlídka městské policie. 

Čtyřiadvacetiletý muž z Českých Budějovic uvedl, že štěně není jeho a psa hlídce dobrovolně 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16816-dve-opile-zeny-si-pred-barem-vyrizovaly-ucty-jedna-z-nich-skoncila-v-poutech.html
http://www.jcted.cz/budejovicko/stene-na-voditku-povesil-na-plot/
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vydal. Své chování však vysvětlit nedokázal. Hlídka na místo přivolala Policii ČR, která si událost 

převzala k dalšímu řešení. Strážníci štěně převezli na veterinární kliniku k ošetření a následně 

bylo umístěno do městského útulku. 

Sobota, 23. září 

Zdroj: regiony24.cz (odkaz)  

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Podnapilá žena napadala zdravotnický personál, skončila v poutech 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

V pátek večer skončil večírek mladé ženy nedobrovolným pobytem na protialkoholní záchytné 

stanici. Sem musela být dopravena po útoku na zdravotníky v poutech strážníků. 

V pátek krátce před desátou hodinou večerní vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o 

podnapilé ženě ležící u vchodu do jednoho z panelových domů v ulici M. Horákové. Strážníci u 

vstupních dveří domu nalezli ženu, která si stěžovala na bolesti v oblasti břicha a hlavy. 

Přivolali proto zdravotnickou záchrannou službu, která ženu za asistence strážníků převezla 

k lékařskému ošetření do českobudějovické nemocnice. 

Třiadvacetiletá žena však v průběhu vyšetření náhle změnila své chování a začala ohrožovat 

zdravotnický personál. Její agresivní chování vyústilo v úder otevřenou dlaní do obličeje jedné 

ze zdravotních sester. Strážníci okamžitě proti útočnici použili donucovací prostředky a 

nasadili jí pouta. Žena byla následně převezena k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici. 

Napadená zdravotnická sestra naštěstí v důsledku útoku agresivní ženy neutrpěla žádné 

zranění. 

Sobota, 23. září 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)  

Autor: Michal Heřman 

___________________________________________________________________________ 

Policie převzala do útulku psa, kterého muž pověsil na plot 
 sobota, 23. září 2017, 07:38 

Operátorka kamerového systému viděla ve čtvrtek v noci nevybíravé chování muže k psovi na 

vodítku. K případu jeli městští i státní policisté.„O běžné venčení pejska se ale opravdu 

nejednalo. Muž se štěnětem zacházel dost nevybíravým způsobem. Velmi prudce s ním škubal 

a dokonce ho na vodítku vyvěsil na plot,“ uvedl mluvčí českobudějovické městské policie David 

Štýfal s tím, že incident se odehrál nedaleko obchodního centra Mercury. Muž ve věku 24 let 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-230911-podnapila-zena-napadala-zdravotnicky-personal--skoncila-v-poutech
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16866-policie-prevzala-do-utulku-psa-ktereho-muz-povesil-na-plot.html
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byl z Českých Budějovic a policii uvedl, že štěně není jeho a psa městské hlídce dobrovolně 

vydal. „Své chování však vysvětlit nedokázal.“ Událost si poté převzala přivolaná hlídka policie 

České republiky. Štěně skončilo na veterinární klinice, kde mu bylo poskytnuto ošetření a 

následně bylo umístěno do městského útulku.  

 

 

Sobota, 23. září 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)  

Autor: Michal Heřman 

___________________________________________________________________________ 

U náměstí byla ráno bitka. Dva muži skončili v nemocnici  
sobota, 23. září 2017, 16:13 

Velké "haló" způsobila dneska ráno potyčka u náměstí Přemysla Otakara II. Na rohu ulic Karla 

IV. a Kněžská se u baru poprali dva muži. Na místě zasahovalo osm vozidel Integrovaného 

záchranného systému.„U rohového baru nedaleko Jihočeské filharmonie ráno zasahovaly vozy 

policie, městské policie a záchranné služby u rvačky dvou mužů. Jeden z nich udeřil druhého 

sklenicí do hlavy a způsobil mu řezné rány. Po ošetření na místě byl převezen do nemocnice,“ 

uvedla mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová. Na místě zasahovaly tři vozy státní policie, tři 

vozy městské policie a dva sanitní vozy. Některá media hovořila i o střelbě, ale to policie 

vyvrátila. Stejně tak použití nože.  

Sobota, 23. září 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)  

Autor: Michal Heřman 

___________________________________________________________________________ 

Strážnici chytili u plovárny dva zloděje při krádeži kola 
 sobota, 23. září 2017, 15:48 

Městská policie chytila v týdnu dva zloděje, kteří se na Sokolském ostrově pokoušeli odcizit 

jízdní kolo. Pozorný operátor si činu všiml a zaurgoval strážníky, kteří oba muže na místě 

zajistili.„Ve čtvrtek v půl jedné odpoledne zaregistroval operátor městského kamerového 

systému podezřelé chování dvou mladých mužů u plovárny na Sokolském ostrově. Jak se 

ukázalo, tak k plaveckému stadionu přišli za účelem odcizit jízdního kolo. Jeden z mladíků 

hlídal, druhý se pokoušel přeštípnout zámek. To se mu ovšem nepodařilo i přes vícero pokusů. 

Několikrát byl totiž vyrušen náhodným kolemjdoucím, ale svůj boj se zámkem nevzdával. V 

domnění, že jej nikdo nevidí, se ke kolu vždy vrátil a ve svém úsilí pokračoval. Tou dobou již k 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16872-u-namesti-byla-rano-bitka-dva-muzi-skoncili-v-nemocnici.html
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16870-straznici-chytili-u-plovarny-dva-zlodeje-pri-kradezi-kola.html


 

  

ŠTÝFAL DAVID 4 

 

MONITORING TISKU - 38. TÝDEN 2017 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

plovárně směřovaly hlídky městské policie. Než se mladíkovi podařilo zámek překonat, tak byl 

strážníky zadržen. Jeho komplic se pokusil z místa odejít, ale ani on strážníkům neunikl. Mladíci 

byli následně předáni Policii ČR, která si událost převzala k dořešení,“ uvedl v tiskové zprávě 

mluvčí městské policie David Štýfal.  
 

 

Sobota, 23. září 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)  

Autor: Jana Zuziaková 

___________________________________________________________________________ 

Štěně na vodítku pověsil na plot 
České Budějovice – Hrubé zacházení se štěnětem viděla ve čtvrtek v půl druhé v noci 

operátorka městského kamerového systému. 

Mladík jej svérázně venčil u obchodního centra Mercury. Zacházel s ním ošklivě. „Prudce s ním 

škubal, a dokonce ho na vodítku vyvěsil na plot,“ popsal týrání psa mluvčí městské policie 

David Štýfal s tím, že tam ihned vyrazili strážníci. „Čtyřiadvacetiletý muž z Českých Budějovic 

uvedl, že štěně není jeho, a psa hlídce dobrovolně vydal. Své chování však vysvětlit nedokázal,“ 

uvedl mluvčí. O necitu se postarali policisté, zatímco pejska převezli strážníci k ošetření na 

veterinární kliniku. Potom dostal pelíšek v městském útulku. 
 

 

Sobota, 23. září 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)  

Autor: Kamila Dufková 

___________________________________________________________________________ 

Podnapilá žena ohrožovala zdravotníky 
České Budějovice - Městští policisté vyjeli v pátek těsně před desátou hodinou večerní na 

sídliště po oznámení, že na chodníku před jedním z panelových domů v ulici Milady Horákové 

v Českých Budějovicích leží žena. 

Tam skutečně nalezli ležící ženu v podnapilém stavu. Dotyčná si stěžovala na bolesti hlavy a 

břicha, proto jí strážníci zavolali záchrannou službu. Při vyšetření v nemocnic ovšem 

třiadvacetiletá žena začala být na nemocniční personál agresivní a udeřila jednu ze zdravotních 

sester do obličeje. Mluvčí městské policie Věra Školková dodává: "Strážníci okamžitě proti 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/stene-na-voditku-povesil-na-plot-20170923.html
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapila-zena-ohrozovala-zdravotniky-20170923.html
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útočnici použili donucovací prostředky a nasadili jí pouta. Žena byla následně převezena 

k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici. " Naštěstí napadená zdravotní sestra neutrpěla 

žádné zranění.  

Neděle, 24. září 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)  

Autor: Kamila Dufková 

___________________________________________________________________________ 

Podnapilý si ustlal na ulici 
České Budějovice - V sobotu 23. září krátce před půl třetí ráno odcházel podnapilý muž 

z večírku, domů však nedošel. 

Ulehl přímo na ulici na křižovatce Lannovy třídy a ulice Jeronýmova. Takto ho spatřilo oko 
městské kamery. Strážnici vyrazili na místo a spáče probudili. Muž nebyl zraněný a byl schopný 
se strážníky komunikovat. Ukázalo se, že usnul přímo před vchodem do domu, kde bydlí. 
Policisté tedy dohlédli na to, aby dotyčný tentokrát došel až domů. 

 

Neděle, 24. září 

Zdroj: regiony24.cz (odkaz)  

Autor: Mgr. David Štýfal 

___________________________________________________________________________ 

Městská kamera odhalila hrubé zacházení se štěnětem psa 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Podezření na týrání psa čtyřiadvacetiletým mužem z Českých Budějovic bude v nejbližších 

dnech předmětem šetření policistů. 

V pátek v půl druhé ráno vzbudil pozornost obsluhy městského kamerového systému muž, 

který v Nádražní ulici hrubě zacházel se štěnětem psa na vodítku. Několikrát ho prudce 

odmrštil od sebe a s vodítkem ho dokonce pověsil na plot. Na místo okamžitě vyjížděla hlídka 

městské policie. 

Strážníci muže se psem zastihli u obchodního centra Mercury. Čtyřiadvacetiletý muž na dotaz 

strážníků odvětil, že mu dotyčný pes na vodítku nepatří. Kdo je jeho majitelem, se však 

strážníci nedozvěděli. Na místo vzápětí přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala 

k dalšímu šetření. Muž poté předal štěně do rukou strážníků, kteří ho převezli k lékařskému 

ošetření na veterinární kliniku. Štěně nakonec umístili do městského útulku. 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-si-ustlal-na-ulici-20170924.html
http://jiznicechy.regiony24.cz/
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Neděle, 24. září 

Zdroj: tvjecko.cz (odkaz)  

Autor: Pavel Kroupa 

___________________________________________________________________________ 

Mladík pověsil psa na vodítku na plot. Zasáhli strážníci i policisté  
České Budějovice – Velmi nevybíravé chování 24letého muže ke zvířatům řešili ve čtvrtek 22. 

září budějovičtí strážníci a policisté. Mladík venčil v půl druhé v noci štěně u obchodního centra 

Mercury a obsluha kamerového systému spatřila, jak s psíkem prudce škubá a pak ho na 

vodíku pověsí na plot. 

„Muž uvedl, že štěně není jeho a psa hlídce dobrovolně vydal. Své chování však vysvětlit 

nedokázal. Hlídka na místo přivolala Policii ČR, která si událost převzala k dalšímu řešení,“ 

popsala mluvčí městské policie Věra Školková. 

Strážníci převezli psa na ošetření k veterináři a pak skončil v městském útulku. Muže 

pravděpodobně čeká přestupkové řízení a pokuta. 

 

Neděle, 24. září 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)  

Autor: Kamila Dufková 

___________________________________________________________________________ 

Vandalové vyhazovali zboží z polic 
České Budějovice - V sobotu v půl desáté večer byli strážnici městské policie nuceni vyjet na 

oznámení na benzinovou čerpací stanici na sídlišti Máj. 

Skupinka podnapilých lidí tam totiž udělala nepořádek. Místo běžného nákupu vyhazovali 

zboží z polic. Jakmile dotyční zjistili, že obsluha čerpací stanice zavolala policii, rozhodli se 

utéct. Policisté je ale dostihli. Jeden ze skupiny, osmnáctiletý mladík se k vandalství bez okolků 

přiznal. Jeho čin byl klasifikován jako pokus o poškození cizího majetku. Věra Školková, tisková 

mluvčí městské policie říká: "Ke skutečné škodě na majetku naštěstí nedošlo." 

 

 

 

 

 

http://www.tvjecko.cz/mladik-povesil-psa-na-voditku-na-plot-zasahovali-straznici-i-policiste/
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vandalove-vyhazovali-zbozi-z-polic-20170924.html

