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Černá pasažérka má na kontě již řadu křížků se zákonem 

České Budějovice - Za posledních čtrnáct dní se strážníkům podařilo odhalit již druhou ženu, 
která byla zároveň v hledáčku policistů. 

Na 27letou ženu z krajského města narazili strážníci v městské hromadné dopravě, když 
cestovala bez platného jízdního dokladu. Sami strážníci se s ní přitom dle slov Věry Školkové, 
mluvčí Městské policie České Budějovice, setkali již poněkolikáté, zejména v souvislosti 
s majetkovou trestnou činností. 

Věra Školková popsala, že k incidentu došlo v sobotu v pravé poledne. "Na žádost revizorů 
dopravního podniku vyjížděla hlídka strážníků na zastávku městské hromadné dopravy 
v Pekárenské ulici," nastínila s tím, že zde již čekali revizoři ve společnosti „černé pasažérky“. 

Strážníkům dobře známá žena však u sebe neměla žádné osobní doklady. "Strážníci jí proto 
k ověření totožnosti převezli na blízkou služebnu Policie České republiky, kde si policisté ženu 
ponechali hned ve svých rukou. V té době totiž po ní pátrali v souvislosti se svědectvím 
k případu trestné činnosti," dodala. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/cerna-pasazerka-ma-na-konte-jiz-radu-krizku-se-zakonem-20190127.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/cerna-pasazerka-ma-na-konte-jiz-radu-krizku-se-zakonem-20190127.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92812&idc=6409904&ids=9380&idp=89757&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F516966148776376%2F
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Podnapilý cizinec nemohl odejít ze zastávky 

České Budějovice - Na oznámení o podnapilém muži ležícím na lavičce v zastávce městské 
hromadné dopravy v ulici J. Opletala vyjížděla hlídka městské policie v sobotu v půl 
sedmé večer. 

Jak uvedla Věra Školková, mluvčí českobudějovických městských strážníků, 47letého muže ze 
Slovenska ležícího na zastávce městské hromadné dopravy nalezli náhodní kolemjdoucí. 

"Strážníkům se po chvíli podařilo ležícího muže probudit. Nejen že nebyl schopen postavit se 
na nohy, ale i jakákoliv komunikace pro něj představovala nemožný úkol," popsala mluvčí 
situaci. Za chvíli bylo jasné, proč. Při orientační dechové zkoušce muž nadýchal 3,32 promile. 
Den sedmačtyřicetiletého muže pak skončil pobytem na protialkoholní a protitoxikomanické 
záchytné stanici. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-cizinec-nemohl-odejit-ze-zastavky-20190127.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-cizinec-nemohl-odejit-ze-zastavky-20190127.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92818&idc=6409777&ids=14612&idp=89762&url=http%3A%2F%2Fwww.muzeumcb.cz%2Fprogram%2Fvystavy%2Fprvni-svetova-valka-leta-zkazy-a-bolesti.html
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Slovák usnul na zastávce. Nadýchal přes tři promile  

Sedmatřicetiletého muže, který nevěděl o světě a ustal si na autobusové zastávce našli 
kolemjdoucí. Strážníci, kteří na místo přijeli se nestačili divit. Muž při dechové zkoušce 
nadýchal 3,32 promile. 

„Strážníkům se po chvíli podařilo ležícího muže probudit. Nejen že nebyl schopen postavit se 
na nohy, ale i jakákoliv komunikace pro něj představovala nemožný úkol. Muž naštěstí po chvíli 
hledání nalezl svůj občanský průkaz. Z osobního dokladu se strážníci dozvěděli, že se jedná o 
sedmačtyřicetiletého Slováka,“ řekla tisková mluvčí českobudějovických strážníků Věra 
Školková.  

Opilec zbytek noci strávil na záchytce.  

 
 

  

https://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/ceskobudejovicko/22609-slovak-usnul-na-zastavce-nadychal-pres-tri-promile.html
https://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/ceskobudejovicko/22609-slovak-usnul-na-zastavce-nadychal-pres-tri-promile.html
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Muž v Českých Budějovicích žádal pomoc záchranné služby, 

záchranáře však po jejich příjezdu napadl 

Jedenadvacetiletý muž si v sobotu brzo ráno vyžádal od své partnerky přivolání zdravotnické 
záchranné služby. Jak se později ukázalo, důvodem zdravotních problémů byl alkohol. Ten hrál 
také zcela jistě zásadní roli v jeho dalším chování. Hrubé nadávky a snaha o napadení 
záchranářů vedla na lůžko protialkoholní záchytné stanice. 

Žádost Zdravotnické záchranné služby o pomoc s agresivním pacientem přijalo operační 
středisko městské policie v sobotu 26. ledna krátce před čtvrtou hodinou ráno. Do jednoho z 
domů v ulici Bedřicha Smetany okamžitě vyjížděla hlídka strážníků. Záchranáři měli již v té 
době plné ruce práce s mladým mužem, který si podle slov přítomné ženy sám vyžádal 
lékařskou pomoc.  

Muž si však mezitím své rozhodnutí rozmyslel. Nešetřil hrubými výrazy na adresu své 
přítelkyně i samotných záchranářů. Když se ho snažili zvednout ze země, kde ležel, prudce na 
ně zaútočil. Zakročit proti němu museli strážníci, kteří muže s použitím donucovacích 
prostředků spoutali.  

Zdravotníci ho poté za asistence strážníků v sanitním vozidle převezli k pobytu na 
protialkoholní záchytnou stanici. 

  

http://tydenikpolicie.cz/muz-v-ceskych-budejovicich-zadal-pomoc-zachranne-sluzby-zachranare-vsak-po-jejich-prijezdu-napadl/
http://tydenikpolicie.cz/muz-v-ceskych-budejovicich-zadal-pomoc-zachranne-sluzby-zachranare-vsak-po-jejich-prijezdu-napadl/
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Podnapilý muž zaútočil na záchranáře. Skončil v poutech strážníků 

České Budějovice - Zavolal si záchranáře, pak jim nadával. Řeč je o 21letém muži z Českých 
Budějovic, který si v sobotu nad ránem vyžádal od své partnerky přivolání zdravotnické 
záchranné služby. 

Jak se později ukázalo, důvodem zdravotních problémů byl alkohol. Ten hrál také zcela jistě 
zásadní roli v jeho dalším chování. 

Věra Školková, mluvčí městské policie České Budějovice, uvedla, že žádost zdravotnické 
záchranné služby o pomoc s agresivním pacientem přijalo operační středisko městské policie 
v sobotu krátce před čtvrtou hodinou ráno. 

Do jednoho z domů v ulici Bedřicha Smetany tak okamžitě vyjížděla hlídka strážníků. 

"Tady měli záchranáři v té době již plné ruce práce s mladým mužem, který si podle slov 
přítomné ženy lékařskou pomoc vyžádal sám. Muž si však mezitím své rozhodnutí rozmyslel. 
Nešetřil hrubými výrazy na adresu své přítelkyně i samotných záchranářů," popsala Věra 
Školková situaci s tím, že když se mladého muže snažili záchranáři zvednout ze země, kde ležel, 
prudce na ně zaútočil. 

"Zakročit proti němu proto museli strážníci, kteří muže s použitím donucovacích prostředků 
spoutali," uvedla Věra Školková. Dodala, že zdravotníci poté muže za asistence strážníků 
v sanitním vozidle převezli k pobytu na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou 
stanici. 
 

  

Monitoring%20tisku%201.%20týden%2020https:/ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-muz-zautocil-na-zachranare-skoncil-v-poutech-strazniku-20190126.html16.pdf
Monitoring%20tisku%201.%20týden%2020https:/ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-muz-zautocil-na-zachranare-skoncil-v-poutech-strazniku-20190126.html16.pdf
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92782&idc=6407877&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92812&idc=6407877&ids=9380&idp=89757&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F516966148776376%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93246&idc=6407877&ids=1020&idp=88040&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fnabidka-prace
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Muž posilněný alkoholem zaútočil na záchranáře. V poutech byl 

převezen na záchytku 

Jedenadvacetiletý muž si v sobotu nad ránem nechal od své přítelkyně zavolat záchrannou 
službu. Zdravotní problémy mu způsobil alkohol. Což se potvrdilo i v jeho jednání. Pro hrubé 
nadávky nešel daleko. Vše nakonec skončilo i pokusem o napadení záchranářů. 

„Žádost Zdravotnické záchranné služby o pomoc s agresivním pacientem přijalo operační 
středisko městské policie v sobotu 26. ledna krátce před čtvrtou hodinou ráno. Do jednoho z 
domů v ulici Bedřicha Smetany okamžitě vyjížděla hlídka strážníků. Záchranáři měli již v té době 
plné ruce práce s mladým mužem, který si podle slov přítomné ženy sám vyžádal lékařskou 
pomoc,“ popsala tisková mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.  

Agresor, kterého strážníci museli spoutat, byl převezen na českobudějovickou záchytku.   
 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22601-muz-posilneny-alkoholem-zautocil-na-zachranare-v-poutech-byl-prevezen-na-zachytku.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22601-muz-posilneny-alkoholem-zautocil-na-zachranare-v-poutech-byl-prevezen-na-zachytku.html
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Podnapilý muž zaútočil na záchranáře. Skončil v poutech strážníků 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Jedenadvacetiletý muž si v sobotu brzo ráno vyžádal od své partnerky přivolání zdravotnické 
záchranné služby. Jak se později ukázalo, důvodem zdravotních problémů byl alkohol. Ten 
hrál také zcela jistě zásadní roli v jeho dalším chování. Hrubé nadávky a snaha o napadení 
záchranářů vedla na lůžko protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice. 

Žádost Zdravotnické záchranné služby o pomoc s agresivním pacientem přijalo operační 
středisko městské policie v sobotu 26. ledna krátce před čtvrtou hodinou ráno. 

Do jednoho z domů v ulici Bedřicha Smetany okamžitě vyjížděla hlídka strážníků. Záchranáři 
měli již v té době plné ruce práce s mladým mužem, který si podle slov přítomné ženy sám 
vyžádal lékařskou pomoc. Muž si však mezitím své rozhodnutí rozmyslel. Nešetřil hrubými 
výrazy na adresu své přítelkyně i samotných záchranářů. Když se ho snažili zvednout ze země, 
kde ležel, prudce na ně zaútočil. Zakročit proti němu museli strážníci, kteří muže s použitím 
donucovacích prostředků spoutali. Zdravotníci ho poté za asistence strážníků v sanitním 
vozidle převezli k pobytu na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici. 

  

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-234156-podnapily-muz-zautocil-na-zachranare--skoncil-v-poutech-strazniku
http://jiznicechy.regiony24.cz/14-234156-podnapily-muz-zautocil-na-zachranare--skoncil-v-poutech-strazniku


 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 8 

 

MONITORING TISKU – 4. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Pátek, 25. ledna 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Černá kronika 

Autor: redakce 

__________________________________________________________________________ 

Chlapec se nevrátil ze školy, strážníci ho našli 

České Budějovice - Ze školy domů nepřišel ve čtvrtek odpoledne sedmiletý chlapec z Českých 
Budějovic. 

V ulicích jihočeské metropole po něm okamžitě začali pátrat policisté i strážníci. Případ měl 
podle mluvčí městské policie Věry Školkové naštěstí dobrý konec. Strážníci chlapce 
zanedlouho našli. 

Obavu o školáka oznámila na tísňovou linku Policie ČR jeho matka, která na něj po skončení 
vyučování marně čekala. Pátrání v oblasti sídliště Máj přineslo zanedlouho úspěch jedné z pěší 
hlídek strážníků. Ti chlapce odpovídajícího popisu nalezli u Multikina Cinestar v ulici M. 
Horákové. 

Jak se později ukázalo, chlapec si jen po cestě ze školy udělal menší procházku. "Podobná 
situace, kdy školák nespěchal ze školy domů, se údajně neodehrála poprvé," doplnila Věra 
Školková. Strážníci chlapce vzápětí předali policistům, kteří ho o několik minut později 
dopravili domů. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/chlapec-se-nevratil-ze-skoly-straznici-ho-nasli-20190125.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/chlapec-se-nevratil-ze-skoly-straznici-ho-nasli-20190125.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92820&idc=6406397&ids=7013&idp=89768&url=http%3A%2F%2Fwww.muzeumcb.cz%2Fspolky-a-kluby%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92988&idc=6406397&ids=407&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
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Sedmiletý chlapec se nevrátil ze školy. Hledali ho strážníci i policisté 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Policisté a strážníci pátrali včera v Českých Budějovicích po sedmiletém 
chlapci. Na tísňovou linku oznámila jeho maminka, že se nevrátil ze školy. Policisté přibrali 
na pomoc s pátráním strážníky a ti naštěstí za nedlouho slavili úspěch a chlapce našli.  

„Pátrání v oblasti sídliště Máj přineslo zanedlouho úspěch jedné z pěších hlídek strážníků. Ti 
chlapce odpovídajícího popisu nalezli u Multikina Cinestar v ulici Milady Horákové. Jak se 
později ukázalo, chlapec si jen po cestě ze školy udělal menší procházku. Podobná situace, kdy 
školák nespěchal ze školy domů, se údajně neodehrála poprvé. Strážníci chlapce vzápětí 
předali do rukou policistů, kteří ho o několik minut později předali jeho matce," řekla mluvčí 
českobudějovických strážníků Věra Školková. 

  

https://www.jcted.cz/sedmilety-chlapec-se-nevratil-ze-skoly-hledali-ho-straznici-i-policiste/
https://www.jcted.cz/sedmilety-chlapec-se-nevratil-ze-skoly-hledali-ho-straznici-i-policiste/
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Budějovičtí strážníci zachránili na Zavadilce dva bílé potkany 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Hlídka českobudějovické městské policie včera dopoledne 
zachraňovala dva bílé potkany z pod kontejneru na Zavadilce. Pravděpodobně šlo o dva 
domácí mazlíčky, kteří buď svému majiteli utekli, nebo se jich zbavil. Jedna z místních 
obyvatelek je několik dní sledovala, a když viděla, jak jsou vyhladovělí, zavolala na pomoc 
strážníky.  

Bílí potkani se usídlili u nádob na plasty a papír a byli tedy bez potravy. „Hlodavci zjevně trpěli 
hladem a vytahávali z kontejnerů pouze nestravitelný odpad. K jejich honbě za potravou se k 
nim podle svědkyně přidala i toulavá kočka. Strážníkům se zjevně vyšlechtěné potkany 
podařilo odchytit a převézt je k pobytu v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou," uvedla pro 
novináře mluvčí budějovických strážníků Věra Školková. 

  

https://www.jcted.cz/budejovicti-straznici-zachranili-na-zavadilce-dva-bile-potkany/
https://www.jcted.cz/budejovicti-straznici-zachranili-na-zavadilce-dva-bile-potkany/
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__________________________________________________________________________ 

Ztracená taška s doklady procestovala Bělorusko a Polsko 

Určitě se každému někdy z nás stalo, že něco ztratil. Ta radost, když se to ztracené dostane 
zpět ke svému majiteli je nevyčíslitelná. Stejnou radost měl jistě i osmatřicetiletý muž z 
Budějc.  

„Téměř neskutečný případ se stal 7. ledna, kdy na služebnu městské policie přinesl řidič 
kamionu černou příruční tašku, která obsahovala řidičský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, 
finanční hotovost, platební kartu, ale i další zákaznické karty. To samo o sobě by nebylo tolik 
výjimečné, kdyby poctivý muž strážníkům nevysvětlil osud černé tašky. Tu mu totiž na svých 
cestách předal řidič kamionu z Běloruska, který brašnu našel v Polsku. Když se setkal s českým 
kolegou, brašnu mu předal s příslibem, že se věc dostane zpět do rukou jeho právoplatného 
majitele,“ popsala tisková mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.  

Ne vždy jsou ale nálezci poctiví. V případě neodevzdání nálezu hrozí za přestupek proti 
majetku pokuta až 50 tisíc korun. Když hodnota nálezu přesahuje částku 5 tisíc korun, hrozí 
pachateli dokonce obvinění z přečinu zatajení věci.  

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22553-ztracena-taska-s-doklady-procestovala-belorusko-a-polsko.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22553-ztracena-taska-s-doklady-procestovala-belorusko-a-polsko.html
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Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Čech ztratil v Polsku tašku s penězi a doklady, předali si ji mezi sebou 

řidiči kamionů a přivezli ji zpátky do ČR 

Tašky, kabelky, peněženky, osobní doklady, peníze, klíče, registrační značky, ale i další 
rozmanité předměty jsou neustále v hledáčku pachatelů majetkové trestné činnosti. I přes to 
je však jejich majitelé nedostatečně chrání. Od začátku letošního roku strážníci v průběhu své 
běžné činnosti nalezli nebo od poctivých nálezců do svých rukou převzali 24 takových nálezů. 

Poslední nález učinil například v neděli nad ránem jeden z pořadatelů plesu v kulturním domě 
Gerbera. Dvaačtyřicetiletá žena z Českých Budějovic odešla domů z tanečního parketu bez své 
kabelky. Ta obsahovala veškeré osobní doklady, platební karty, finanční hotovost, klíče, ale i 
další osobní věci. Žena měla v tomto případě štěstí na poctivého nálezce, který na pomoc s 
nálezem přivolal hlídku městské policie. Strážníci od něj kabelku převzali, a ještě téhož dne ji 
předali právoplatné majitelce. 

Ke kuriózním případům patřilo například pouzdro obsahující trumpetu, které ve vozidle 
taxislužby ponechal 12. ledna v noci zapomnětlivý hudebník. Trumpeta se naštěstí dostala do 
rukou strážníků, kteří ji předali do ztrát a nálezů českobudějovického magistrátu. 

Dalším ne zcela všedním nálezem byl stojan na jízdní kola. Oznámení na neoprávněné umístění 
kolostavu vyjížděli prověřit strážníci 12. ledna do Plzeňské ulice. Jak se ukázalo, správce domu 
o umístění stojanu na jízdní kola neměl tušení. Kde se vzal a kdo ho sem umístil, se zjistit 
nepodařilo. Kolostav proto strážníci převezli do úschovy na služebnu městské policie. 

Téměř neskutečný případ se stal 7. ledna, kdy na služebnu městské policie přinesl řidič 
kamionu černou příruční tašku, která obsahovala řidičský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, 
finanční hotovost, platební kartu, ale i další zákaznické karty. To samo o sobě by nebylo tolik 
výjimečné, kdyby poctivý muž strážníkům nevysvětlil osud černé tašky. Tu mu totiž na svých 
cestách předal řidič kamionu z Běloruska, který brašnu našel v Polsku. Když se setkal s českým 
kolegou, brašnu mu předal s příslibem, že se věc dostane zpět do rukou jeho právoplatného 
majitele. Osmatřicetiletý muž z Českých Budějovic tak může mluvit o velkém štěstí. 

Odevzdání nálezu však zcela jistě není vždy pravidlem. Ještě stále existuje mnoho nepoctivců, 
kteří si nalezené věci ponechají a jejich majitel se s nimi již nikdy nesetká. V tomto případě je 
však nutné upozornit na to, že nepoctivým nálezcům hrozí problémy se zákonem. V případě 
přisvojení si cizí věci nálezem jim hrozí za přestupek proti majetku pokuta až 50 tisíc korun. V 
případě, že hodnota nálezu přesahuje částku 5 tisíc korun, hrozí pachateli dokonce obvinění z 
přečinu zatajení věci. 

http://tydenikpolicie.cz/cech-ztratil-v-polsku-tasku-s-penezi-a-doklady-predali-si-ji-mezi-sebou-ridici-kamionu-a-privezli-ji-zpatky-do-cr/
http://tydenikpolicie.cz/cech-ztratil-v-polsku-tasku-s-penezi-a-doklady-predali-si-ji-mezi-sebou-ridici-kamionu-a-privezli-ji-zpatky-do-cr/
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Autor: Karel Hrdina 

__________________________________________________________________________ 

Muž dorazil na noční se třemi promile, z vrátnice nezvládl odejít po 

svých 
 

Strážníci v Českých Budějovicích museli přijet vyzvednout zaměstnance jednoho z tamních 
výrobních podniků. Jednačtyřicetiletý muž přišel na noční směnu opilý, takže jej jeho vedoucí 
vykázal z pracoviště. Muž však nedokázal odejít.  

Incident se stal v pátek v jedné firmě v Průmyslové ulici. Muž byl tak opilý, že si toho jeho šéf 
okamžitě všiml. Nařídil mu, aby odešel domů, pracovník však zvládl dojít jen na vrátnici, kde 
se usadil. 

„Hlídka městské policie přijela na místo krátce po desáté hodině večerní. Strážníci na místě 
zjistili, že dotyčný muž není schopen samostatné chůze,“ uvedla mluvčí strážníků Věra 
Školková. 

Muž se strážníkům svěřil, že před odchodem do zaměstnání vypil několik lahví piva a s sebou 
si přinesl placatku tvrdého alkoholu. 

Strážníci u muže provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol. Naměřili mu 2,9 promile. 
„Následně ho převezli k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici,“ dodala Školková. 

Dalším řešením případu muže z Mladoboleslavska se již bude zabývat jeho zaměstnavatel. 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/muz-pracovnik-prisel-nocni-smena-opily-ceske-budejovice-straznici-zachytka.A190121_135352_budejovice-zpravy_khr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/muz-pracovnik-prisel-nocni-smena-opily-ceske-budejovice-straznici-zachytka.A190121_135352_budejovice-zpravy_khr
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Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Ztráty a nálezy strážníků? Taška zapomenutá v Polsku doputovala do 

Budějovic 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Tašky, kabelky, peněženky, osobní doklady, peníze, klíče, registrační 
značky, ale i další rozmanité předměty jsou neustále v hledáčku pachatelů majetkové 
trestné činnosti. I přes to je však jejich majitelé nedostatečně chrání. Od začátku letošního 
roku strážníci v průběhu své běžné činnosti nalezli nebo od poctivých nálezců do svých rukou 
převzali 24 takových nálezů.  

Poslední nález učinil například v neděli nad ránem jeden z pořadatelů plesu v kulturním domě 
Gerbera. Dvaačtyřicetiletá žena z Českých Budějovic odešla domů z tanečního parketu bez své 
kabelky. Ta obsahovala veškeré osobní doklady, platební karty, finanční hotovost, klíče, ale i 
další osobní věci. Žena měla v tomto případě štěstí na poctivého nálezce, který na pomoc s 
nálezem přivolal hlídku městské policie. Strážníci od něj kabelku převzali, a ještě téhož dne ji 
předali právoplatné majitelce. 

Ke kuriózním případům patřilo například pouzdro obsahující trumpetu, které ve vozidle 
taxislužby ponechal 12. ledna v noci zapomnětlivý hudebník. Trumpeta se naštěstí dostala do 
rukou strážníků, kteří ji předali do ztrát a nálezů českobudějovického magistrátu. 

Dalším ne zcela všedním nálezem byl stojan na jízdní kola. Oznámení na neoprávněné umístění 
kolostavu vyjížděli prověřit strážníci 12. ledna do Plzeňské ulice. Jak se ukázalo, správce domu 
o umístění stojanu na jízdní kola neměl tušení. Kde se vzal a kdo ho sem umístil, se zjistit 
nepodařilo. Kolostav proto strážníci převezli do úschovy na služebnu městské policie. 

Téměř neskutečný případ se stal 7. ledna, kdy na služebnu městské policie přinesl řidič 
kamionu černou příruční tašku, která obsahovala řidičský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, 
finanční hotovost, platební kartu, ale i další zákaznické karty. To samo o sobě by nebylo tolik 
výjimečné, kdyby poctivý muž strážníkům nevysvětlil osud černé tašky. Tu mu totiž na svých 
cestách předal řidič kamionu z Běloruska, který brašnu našel v Polsku. Když se setkal s českým 
kolegou, brašnu mu předal s příslibem, že se věc dostane zpět do rukou jeho právoplatného 
majitele. Osmatřicetiletý muž z Českých Budějovic tak může mluvit o velkém štěstí. 

 

https://www.jcted.cz/ztraty-a-nalezy-strazniku-taska-zapomenuta-v-polsku-doputovala-do-budejovic/
https://www.jcted.cz/ztraty-a-nalezy-strazniku-taska-zapomenuta-v-polsku-doputovala-do-budejovic/
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Odevzdání nálezu však zcela jistě není vždy pravidlem. Ještě stále existuje mnoho nepoctivců, 
kteří si nalezené věci ponechají, a jejich majitel se s nimi již nikdy nesetká. V tomto případě je 
však nutné upozornit na to, že nepoctivým nálezcům hrozí problémy se zákonem. V případě 
přisvojení si cizí věci nálezem jim hrozí za přestupek proti majetku pokuta až 50 tisíc korun. V 
případě, že hodnota nálezu přesahuje částku 5 tisíc korun, hrozí pachateli dokonce obvinění z 
přečinu zatajení věci. 
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Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Kradené kolo vydával podle obvyklého scénáře za své 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Dvaatřicetiletý muž z Českých Budějovic má na svém kontě již hezkou řádku křížků se 
zákonem. Jízdy městskou hromadnou dopravou „na černo“ nebo aplikace návykových látek 
na veřejnosti u něj nejsou výjimkou. Neznámou však pro dvaatřicetiletého muže není ani 
majetková trestná činnost. V neděli ráno ho českobudějovičtí strážníci přistihli s odcizeným 
jízdním kolem. Za poslední dva měsíce již podruhé. 

V neděli 20. ledna krátce po jedné hodině ranní prováděla hlídka městské policie běžnou 
kontrolní činnost na sídlišti Šumava. V Sokolské ulici strážníci spatřili postávat muže s jízdním 
kolem. Jeho neklidné chování vzbudilo u strážníků podezření, že k němu má dobrý důvod. Ten 
se také vzápětí ukázal. Strážníci při pohledu na jízdní kolo v rukou muže zjistili, že se nápadně 
podobá jednomu z nedávno odcizených bicyklů. Lustrací výrobního čísla jízdního kola značky 
Author se jejich podezření potvrdilo. Na jejich dotaz směřovaný k vlastnictví dotyčného 
dopravního prostředku přítomný muž odpověděl, že kolo koupil od známého. Jeho jméno 
samozřejmě neznal. 

Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala. Dalším 
šetřením případu se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-234066-kradene-kolo-vydaval-podle-obvykleho-scenare-za-sve
http://jiznicechy.regiony24.cz/14-234066-kradene-kolo-vydaval-podle-obvykleho-scenare-za-sve

