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Falešné charitativní sbírky  
Vladan HÝL, moderátor 

České Budějovice upozorňují na falešné charitativní sbírky. Nejčastěji se falešní výběrčí pohybují v 

centru města, například na Lannově třídě nebo v okolí nádraží. Pokud obyvatelé na podvodníky 

narazí, měli by volat Městskou policii. 

 

Pondělí, 30. září 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

Opilý muž usnul na lavičce, situace využila dvojice zlodějů 
 pondělí, 30. září 2019, 15:51 

Strážníci městské policie řešili včera večer zloděje, kteří se snažili okrást spícího muže. Ten usnul na 

lavičce na Mariánském náměstí. Jeden z dvojice našel v kapse spícího muže peněženku. Tu si pak odnesl 

o několik desítek dál, kde spolu se svým společníkem zjišťoval její obsah. Ke krádeži došlo včera v devět 

hodin večer na Mariánském náměstí. Dvojici zlodějů zaujal spící muž, který si ustlal na lavičce. „Jeden 

z mužů při prohlídce spící osoby našel v jedné z kapes peněženku. Tu si pak odnesl o několik desítek 

dál, kde spolu se svým společníkem zjišťoval její obsah. Poté peněženku odhodil na zem. V té době však 

již na místo mířila hlídka městské policie. Strážníci zastihli na místě pachatele i jeho společníka,“ uvedla 

tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Muž, který si přisvojil cizí peněženku z oděvu spícího muže, se nejprve snažil zapírat. Po nálezu 

odhozené peněženky se však k činu přiznal. Na místo byla přivolaná hlídka státních policistů. Vzbudit 

okradeného muže se ale strážníkům moc nedařilo. 

„Když nakonec procitl, strážníci zjistili, že se značně podnapilým mužem se nedomluví. 

Sedmačtyřicetiletého Slováka proto po domluvě s policisty převezli k pobytu na záchytku. Orientační 

dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 3,70 promile,“ dodala mluvčí. Celým případem se 

budou dále zabývat policisté  

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25126-opily-muz-usnul-na-lavicce-situace-vyuzila-dvojice-zlodeju.html?utm_source=copy
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25126-opily-muz-usnul-na-lavicce-situace-vyuzila-dvojice-zlodeju.html?utm_source=copy
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Vietnamské prasátko si vyšlo s kamarády 
30.9.2019  

K výletu zvolilo jako vhodný den neděli zvědavé vietnamské prasátko v Novém Vrátě na 

Českobudějovicku. 

Ráno před devátou vyjeli českobudějovičtí strážníci do jedné ze zahrad, protože oznamovatel uvedl, že 

se na jeho pozemek dírou v plotě dostali pes a prasátko. Hlídka tam odchytila dva štěkavé tvory - fenu 

a psa. Prasátko bylo prozíravější a ze zahrady zmizelo před příjezdem městské policie, zatímco přistižení 

psi se ocitli v městském útulku. Majitele zvířat se nepodařilo zastihnout. 

Po nedělním poledni vyjížděla na stejné místo hlídka městské policie speciálně vyškolená k odchytu 

zvířat podruhé, protože prasátko se ověřenou dírou v plotě na cizí zahradu vrátilo. Své psí kamarády 

už ale nenašlo, hostil je útulek. Tentokrát se strážníci s jeho majitelem setkali a zjistili, že mu patří 

i odchycený psí pár. Za útěk svých zvířat zaplatil pokutu. 

 

Pondělí, 30. září 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Okradl na lavičce spícího muže 
30.9.2019  

Na lavičce v parku si v neděli večer ustlal podnapilý muž, čehož ve svůj prospěch využil všímavý zloděj. 

Z kapsy bundy mu sebral peněženku, kterou prohledal a pak u další lavičky odhodil. 

Jak popsala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová, jeho počínání neuniklo českobudějovickým 

strážníkům, kteří vyrazili na místo a také informovali českobudějovické policisty. Strážníci zastihli 

pachatele ještě na místě činu. 

Policisté zjistili, že 27letý muž z Pelhřimovska je v takovéto činnosti zběhlý a právě prochází zkušební 

dobou. Oběma mužům dali dýchnout a oba byli pod vlivem alkoholu. Zloděje peněženky zadrželi. 

 

  

zdroj:%20https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vietnamske-prasatko-si-vyslo-s-kamarady-20190930.html
zdroj:%20https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vietnamske-prasatko-si-vyslo-s-kamarady-20190930.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/okradl-na-lavicce-spiciho-muze-20190930.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/okradl-na-lavicce-spiciho-muze-20190930.html
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Lup si neužili, v mžiku totiž byli dopadeni. Podíl na tom měla pohotová 

sousedka 
1.10.2019 16:29  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Jen pár minut. Po tak krátkou dobu si dvojice zlodějů užívala svůj lup ze sklepních 

kójí jednoho z domů v Čechově ulici v Českých Budějovicích, které „navštívila“ hodinu a půl po půlnoci 

z pondělí na úterý. Muže a ženu dopadli strážníci městské policie poté, co dostali přesný popis od 

všímavé sousedky. 

Dvojice se pohybovala s baterkou ve sklepních kójích. Když dům opustila, odnesla si jízdní kolo a plný 

batoh dalších věcí. Z „úlovku" se však neradovala dlouho, viděla je totiž žena z vedlejšího domu. 

„Oznamovatelka poskytla přesný popis možných pachatelů a během dvou minut se je podařilo chytit. 

Devětadvacetiletý muž z Tábora a osmnáctiletá slečna z Českobudějovicka se po chvíli vykrucovaní ke 

krádeži přiznali. Strážníci si na místo přivolali Policii ČR, která si událost převzala k dalšímu šetření," 

vylíčil mluvčí městské policie David Štýfal. 

A neopomněl přiznat velkou zásluhu na dopadení dvojice zmíněné oznamovatelce události. „Té nebylo 

lhostejné dění ve vedlejším domě. Zareagovala přesně tak, jak měla a zavolala na linku 156. Strážníkům 

příkladně předala potřebné informace, které pomohly dvojici velmi rychle dopadnout a předat Policii 

ČR," dodal David Štýfal. 

 

Úterý, 1. října 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Malý uprchlík si opakovaně vyžádal pozornost městských strážníků. Bylo 

jím vietnamské prasátko 
1.10.2019 9:35  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Kuriózní zásah si poslední zářijovou neděli připsali strážníci českobudějovické 

městské policie. Odchytávali zvědavé vietnamské prasátko, které během dne uteklo a opakovaně si 

vyžádalo jejich pozornost. 

Krátce před 9. hodinou vyjížděla hlídka na oznámení o vietnamském prasátku a psovi v jedné ze zahrad 

v Novém Vrátě, kam se dvojice dostala dírou v plotě. „Strážníci na místě odchytili fenu a psa, 

vietnamské prasátko však stačilo před jejich příjezdem ze zahrady uniknout. Majitele psů ani prasátka 

se strážníkům na místě nepodařilo zastihnout, odchycené psy proto převezli do městského útulku," 

uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/lup-si-neuzili-v-mziku-totiz-byli-dopadeni-podil-na-tom-mela-pohotova-sousedka/
https://www.jcted.cz/budejovicko/lup-si-neuzili-v-mziku-totiz-byli-dopadeni-podil-na-tom-mela-pohotova-sousedka/
https://www.jcted.cz/budejovicko/maly-uprchlik-si-opakovane-vyzadal-pozornost-mestskych-strazniku-bylo-jim-vietnamske-prasatko/
https://www.jcted.cz/budejovicko/maly-uprchlik-si-opakovane-vyzadal-pozornost-mestskych-strazniku-bylo-jim-vietnamske-prasatko/
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Následně krátce po poledni vyjížděla hlídka městské policie, speciálně vyškolená k odchytu zvířat, do 

Nového Vráta podruhé. „Tentokrát se mělo vietnamské prasátko vrátit a prolézt dírou v plotě na cizí 

pozemek. Strážníci se již při příjezdu na místo setkali s jeho majitelem, který si ho převzal a zajistil proti 

dalšímu útěku. Jak se ukázalo, patřili mu i odchycení psi," vylíčila mluvčí. Za přestupek proti pořádku 

v územní samosprávě si muž za útěk zvířat vysloužil od strážníků pokutu. 

 

Úterý, 1. října 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Okrást spícího muže se zloději nepovedlo, odhalila ho kamera 
1.10.2019 7:03  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Prohledávání kapes muže ležícího na lavičce na Mariánském náměstí se v neděli 

29. září nevyplatilo sedmadvacetiletému muži z Pelhřimovska. Nález peněženky v kapsách spícího však 

neunikl oku městské kamery. Příjezd českobudějovických městských strážníků na sebe nenechal 

dlouho čekat, pachatele dopadli ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení. 

K události došlo po deváté hodině večer v jednom parku. Na lavičce zde spal podnapilý muž. „Jeho 

stavu využil zloděj, který mu z kapsy bundy odcizil peněženku. Prohledal ji a následně odhodil u další 

lavičky," popsala mluvčí městské policie Věra Školková. Toto počínání neuniklo strážníkům městské 

policie, kteří vyrazili na místo a informovali českobudějovické policisty. Když dorazili, byl ještě pachatel 

na místě činu. „Policisté zjistili, že pachatel se obdobného skutku nedopustil poprvé a v současnosti je 

ve zkušební době," dodala mluvčí. 

Muž, jenž byl na místě zastižen i se svým společníkem, se snažil nejprve zapírat. Po nálezu odhozené 

peněženky se však k činu přiznal. Provedenou dechovou zkouškou policisté zjistili, že jsou oba muži 

pod vlivem alkoholu. Spícího muže, kterému peněženka patřila, se strážníkům nedařilo probudit, ale 

nakonec procitl. Šlo o sedmačtyřicetiletého Slováka, který nadýchal 3,70 promile. 

 

Úterý, 1. října 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jitka Davidová 

Ze sklepa si odnesli kolo a batoh s věcmi  
Muž a žena si v úterý brzy ráno odnesli kolo ze sklepa z jednoho českobudějovického domu v Čechově 

ulici. Ke krádeži se přiznali. 

"Mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal uvedl, že kolo a další věci odcizil 29letý muž z Tábora 

a 18letá žena z Českobudějovicka. "Když dvojice dům opustila, tak si odnesla jízdní kolo a plný batoh 

dalších věcí. Oznamovatelka strážníkům poskytla přesný popis možných pachatelů a během dvou 

minut se je podařilo chytit," popsal mluvčí. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/okrast-spiciho-muze-se-zlodeji-nepovedlo-odhalila-ho-kamera/
https://www.jcted.cz/budejovicko/okrast-spiciho-muze-se-zlodeji-nepovedlo-odhalila-ho-kamera/
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ze-sklepa-si-odnesli-kolo-a-batoh-s-vecmi-20191001.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ze-sklepa-si-odnesli-kolo-a-batoh-s-vecmi-20191001.html
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Strážníci si na místo přivolali policii, která si událost převzala k dalšímu šetření. 

 

Středa, 2. října 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

Zlodějů si žena všimla přímo při činu. Policie je během chvíle dopadla 
 středa, 2. října 2019, 07:02 

Povedenou dvojici, která se vloupala do sklepa jednoho z domů v Čechově ulici, dopadla v noci z 

pondělí na úterý hlídka městské policie. Zloději si z domu odnesli kolo a plný batoh věcí, díky všímavé 

sousedce, která vše na policii oznámila, se muže a ženu podařilo dopadnout během chvíle. Oznámení 

o zlodějích přijalo operační středisko městské policie v úterý v půl druhé ráno. „Oznamovatelka viděla 

dvojici, která se pohybovala s baterkou ve sklepních kójích jednoho z domů v Čechově ulici. Když dům 

opustili, odnesli si jízdní kolo a plný batoh dalších věcí,“ popsal mluvčí městské policie David Štýfal. 

Díky přesnému popisu obou zlodějů se podařilo pachatele během několika málo minut chytit. „Oba 

dva se nejdřív vykrucovali, nakonec se ale ke krádeži přiznali,“ řekl Štýfal. Dvojici si na místě převzala 

přivolaná státní policie. 

„Velkou zásluhu na dopadení má oznamovatelka události, které nebylo lhostejné dění ve vedlejším 

domě. Zareagovala přesně tak, jak měla, zavolala na linku 156 a strážníkům příkladně předala potřebné 

informace, které pomohly dvojici velmi rychle dopadnout a předat Policii České republiky,“ uzavřel 

mluvčí.  

 

Čtvrtek, 3. října 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Ivo Bukač 

Mě neoklameš šmejde. Divadlo nejen pro seniory nabízejí herci z 

Prachatic 
3.10.2019 16:21  

JIŽNÍ ČECHY - Scénky, které vycházejí ze skutečných případů nekalých a podvodných praktik "šmejdů" 

řešených státní či městskou policií, nabízejí ve svém představení prachatičtí herci.  

 

S některými jste se možná setkali, o jiných pouze z médií slyšeli a další možná ani neznáte. Pokud 

zajdete na představení herců z nezávislé divadelní skupiny PNUtí z Prachatic dozvíte se o nich určitě 

více. Divadelní představení pro seniory, ale nejen pro ně, zavítá do několika měst v kraji. Všechna 

začínají v o půl čtvrté odpoledne a jejich předpokládaná délka je zhruba dvě hodiny.   

http://www.fast-kovosrot.cz/
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25144-zlodeju-si-zena-vsimla-primo-pri-cinu-policie-je-behem-chvile-dopadla.html?utm_source=copy
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25144-zlodeju-si-zena-vsimla-primo-pri-cinu-policie-je-behem-chvile-dopadla.html?utm_source=copy
https://www.jcted.cz/budejovicko/me-neoklames-smejde-divadlo-nejen-pro-seniory-nabizeji-herci-z-prachatic/
https://www.jcted.cz/budejovicko/me-neoklames-smejde-divadlo-nejen-pro-seniory-nabizeji-herci-z-prachatic/
http://www.fast-kovosrot.cz/
http://www.fast-kovosrot.cz/
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Kam zajít? 

středa 9. října: České Budějovice - Klub R51, Riegrova 51 

středa 23. října: Tábor - Malý sál Střelnice - spolkový dům, Žižkova 249 

středa 13. listopadu: Třeboň - Divadlo J. K. Tyla, Masarykovo náměstí 3 

středa 20. listopadu: Písek - Městská knihovna, Alšovo náměstí 76 

 

 

Pátek, 4. října 2019 

Zdroj: CT24.cz (odkaz) 

Autor: vrlakm 

Strážníci v Ostravě měří kvalitu ovzduší. Vědci chtějí znát i vliv znečištění 

na zdraví člověka  
Ostravská městská policie se zapojila do výzkumu kvality ovzduší ve městě. Strážníci v těchto dnech 

nosí na uniformách speciální osobní monitory, které měří znečištění tam, kde právě hlídkují. Studie má 

zjistit i to, jakým způsobem působí na zdraví člověka. Po skončení měření tak vědci strážníkům 

odeberou krev nebo moč a výsledky porovnají s jejich českobudějovickými kolegy, kteří se do projektu 

zapojili také. 

  

Strážníci nosí speciální měřič znečištění ovzduší jako součást své uniformy. "Je to personální monitor, 

řekl bych pumpa, která v podstatě prosává ovzduší a prochází tam částice pouze menší než dva a půl 

mikrometru," řekl Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, který je garantem 

projektu. 

Přihlásilo se celkem 56 příslušníků Městské policie Ostrava (MPO), speciální přístroj musí nosit během 

celé služby. "Byli osloveni pouze strážníci, kteří jsou muži, jsou nekuřáci a bydlí na území 

Moravskoslezského kraje," upřesnil mluvčí MPO Michal Beneš. 

Stejný projekt na jihu Čech 

Kromě strážníků v Ostravě mají stejné přístroje i městští policisté v Českých Budějovicích. Vědci po 

skončení měření ostravské a českobudějovické výsledky porovnají. "Hodnotíme, jaké jsou koncentrace 

jemných prachových částic, a potom se určují polycyklické aromatické uhlovodíky, jejichž 

představitelem je benzopyren," uvedl Šrám. 

Laboranti však nebudou zkoumat jen výsledky měření kvality ovzduší v obou městech, ale také to, jaký 

vliv má na zdraví člověka. Strážníkům z obou měst po skončení projektu odeberou vzorky krve, moči i 

spermatu. 

Nedávná měření prokázala problém ve velkých městech 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2942654-straznici-v-ostrave-meri-kvalitu-ovzdusi-vedci-chteji-znat-i-vliv-znecisteni-na
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2942654-straznici-v-ostrave-meri-kvalitu-ovzdusi-vedci-chteji-znat-i-vliv-znecisteni-na
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V uplynulých měsících se na několika místech v Česku konalo orientační měření oxidu dusičitého v 

ovzduší. Nejhůř dopadla velká města jako Praha a Brno, za nimi byla Ostrava. V ní patří mezi 

nejznečištěnější lokality ulice Místecká, Rudná nebo Hlučínská, kde koncentrace překročily povolenou 

hranici čtyřiceti mikrogramů na metr krychlový. 

  

Ostrava: Výfuky nejvíc škodí v Místecké, Rudné a Hlučínské. Nejméně v Opavské 

"Měření probíhalo v březnu a v dubnu letošního roku na 200 místech v devíti krajských městech. 

Probíhalo za pomoci pasivních vzorkovačů, které se potom k analýze posílaly do švýcarské laboratoře," 

řekl předseda Centra pro životní prostředí a zdraví Miroslav Šuta. 

Nepříznivé účinky NO2 zkoumají vědci ve španělské Barceloně už zhruba deset let. Podle Šráma 

nepříznivě ovlivňuje dýchací systém i imunitu člověka. Momentálně se zkoumá také to, jaký je vliv NO2 

na nervový systém. 

  

 

  


