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Autor: ČTK 

Divočák běhal po obchodě, venku zranil ženu  
České Budějovice 

Divoké prase se v sobotu dopoledne zatoulalo do centra Českých Budějovic. Vběhlo do 

prodejny v Panské ulici, kde poškodilo interiér. 

"Než se zvířeti podařilo vyběhnout ven, stačilo poničit vybavení prodejny," popsala mluvčí 

městských strážníků Věra Školková. Pak se střetlo se ženou na ulici a zranilo ji. Záchranáři ji 

převezli do nemocnice. Při útěku divočák přeplaval řeku. Zjevně dezorientované prase nebylo 

podle Školkové možné odchytit. Strážníkům se je podařilo zahnat za hranice města. 

 

Pondělí, 26. listopadu 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Tomáš Přibyl 

Na adventních trzích se ztratila dvouletá holčička. Hledali ji i 

kamerovým systémem 
26.11.2018 14:59  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Sotva začaly oblíbené českobudějovické adventní trhy na náměstí 

Přemysla Otakara II., ztratilo se na nich dítě. A to hodně malé. Šlo teprve o dvouletou holčičku. 

Zoufalá maminka a tatínek se ji snažili najít, ale dítě zamířilo neznámo kam. Nakonec se 

maminka obrátila na hlídku městské policie, které tu byla na běžné kontrole.  

 „Strážníci okamžitě předali ostatním hlídkám v ulicích města popis ztracené holčičky. Do 

hledání se zapojily i městské kamery. Prohlídka trhů i všech zákoutí velkého náměstí však 

nepřinesla žádné výsledky," řekla mluvčí strážníků Věra Školková. Nakonec se další hlídce 

podařilo holčičku najít – za pár minut i navzdory svému věku stačila dojít do Krajinské ulice, 

aniž by tak malé dítě bez dozoru někdo zastavil. 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/na-adventnich-trzich-se-ztratila-dvouleta-holcicka-hledali-ji-i-kamerovym-systemem/
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Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Jiří Kadlec 

Policisté našli dvouletou holčičku, která si vyrazila na procházku 

centrem Budějc 
 pondělí, 26. listopadu 2018, 16:14 

Chvíle hrůzy si zažili rodiče, kteří se se svou dvouletou dcerkou v sobotu 24. listopadu vypravili 

na budějcké adventní trhy. Holčička se jim totiž ztratila v davu. Muž s ženou naštěstí neztratili 

hlavu a zavolali strážníky. Zoufalá maminka narazila na městskou policejní hlídku po několika 

minutách pátrání. Svou dvouletou dceru jí detailně popsala. Policisté popis předali svým 

kolegům v terénu i operátorovi kamerového systému. Holčičku se však po propátrání celého 

náměstí stále nedařilo najít. „O několik minut později se přihlásila hlídka městské policie 

procházející Krajinskou ulicí, že dívenku nalezla. Strážníci jí předali do rukou šťastných rodičů,“ 

uzavírá mluvčí budějckých strážníků Věra Školková.  

 

Pondělí, 26. listopadu 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, st. 1 

Autor: redakce 

Divočák řádil v centru  
Velké divoké prase vrazilo v sobotu dopoledne do obchodu Domestika v Panské ulici v centru 

Budějovic, kde po něm zůstala spoušť a krev. 

Na útěku porazilo kolemjdoucí ženu. 

 

Pondělí, 26. listopadu 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, st. 3 

Autor: Zuzana Gabajová 

Divočák vyrazil do centra města  
Prase vrazilo do obchodu, kde po něm zůstala spoušť a krev, na útěku porazilo kolemjdoucí 

ženu. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21970-policiste-nasli-dvouletou-holcicku-ktera-si-vyrazila-na-prochazku-centrem-budejc.html
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České Budějovice – Pár minut hrůzy si užily prodavačky v obchodě Domestika v Panské ulici. O 

ženě, kterou cestou zpátky do přírody divoké prase porazilo, ani nemluvě. 

"Kolem půl dvanácté v sobotu se ozvala obrovská rána, vchodovými dveřmi k nám do obchodu 

vlétlo velké divoké prase," popsala děsivý zážitek prodavačka Květa Krutinová, která z něj byla 

ještě po hodině znatelně otřesená. "Strašně jsme se lekli, protože prorazilo sklo. Máme sice 

šoupací dveře na fotobuňku, ale než se stihly otevřít, bylo uvnitř." 

Prase se o sklo dveří pořezalo, vletělo do obchodu a v panice běželo dál. "Rozprchli jsme se 

před ním a schovali se, radši jsme ho nechali řádit, nikoho ani nenapadlo ho nahánět. Proběhlo 

komplet celý obchod až dozadu, bylo celé pořezané, všude byly kapky krve, po zemi, na zdech, 

na textilu. 

Povlaky a polštáře jsou zničené, rozbilo nám i stoleček a velké zrcadlo. Mezitím jsme zavolali 

na policii, ať nám pomůžou." 

Prase nakonec z obchodu našlo cestu. "Jak ale vyběhlo, srazilo nějakou paní, pro tu přijela 

sanitka. Pak prý odběhlo kolem Malše, přeplavalo ji a zaběhlo do lesa." 

HUP DO MALŠE 

Kudy se prase do města dostalo, přiblížila mluvčí městské policie Věra Školková. 

"Prase přeběhlo lávku ze Stromovky po lávce do centra přes Piaristické náměstí," upřesnila. 

Když se strážníkům nepodařilo prase odchytit, snažili se ho zahnat až za hranice města. Prase 

běželo od centra na jih, přes Havlíčkovu kolonii. "Když se dostalo k řece v blízkosti pivovaru na 

Lidické třídě, skočilo do vody a přeplavalo Malši," doplnila mluvčí. "Strážníkům se ho poté 

podařilo zahnat až do volné přírody v Roudném." 

Co říká myslivec "Prase v městském parku, to není nic neobvyklého, zprávy máme ze spousty 

míst. Za Stromovkou už je krajina otevřená, směrem na Šindlovy dvory a dál," reagoval na 

zprávu o divočákovi řádícím v centru Pavel Pletka, jednatel budějovického mysliveckého 

sdružení, že prasata mohou hledat potravu v parkových trávnících. "Překvapuje mě ale, že 

přešlo přes lávku. Mohlo být raněné, postřelené nebo taky ochočené, těžko říct. Pamatuji 

případ zraněného zvířete, které se v Týně nad Vltavou dobývalo do domu, vyšlo dokonce po 

několika schodech, pak šlo přes náměstí..." Hodně lidí chová podle Pavla Pletky divoká prasata 

i doma. "Najdou opuštěné sele, to jim přijde roztomilé a ujmou se ho, a když poporoste, tak 

neví, co s ním, nabízejí ho dál nebo ho jednoduše vypustí do přírody." 
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Zdroj: Českobudějovický deník, st. 2 

Autor: der 

Řádil v klubu  
České Budějovice – Jedenadvacetiletý muž z Č. Budějovic zavítal v pátek v noci do klubu v 

centru. Pod vlivem alkoholu začal vyvolávat konflikty s ostatními hosty podniku. Jednomu 

bezdůvodně roztrhl bundu, při potyčce se nikdo nezranil. Zasahovali strážníci, muž se bude 

zpovídat z přestupku proti majetku. 

 

Pondělí, 26. listopadu 2018 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, st. 13 

Autor: mb 

Strážníci naháněli prase divoké po Budějovicích  
ČESKÉ BUDĚJOVICE Prase divoké se zatoulalo v sobotu před polednem až do samého centra 

Českých Budějovic. V zoufalé snaze o únik poškodilo interiér jedné z prodejen v Panské ulici. 

Poté se dokonce střetlo s ženou jedoucí na kole po ulici. Zdravotní stav ženy si vyžádal převoz 

do českobudějovické nemocnice. Zasahovat musela hlídka městské policie, která dostala 

oznámení o divokém praseti většího vzrůstu na lávce ze Stromovky směrem do centra. 

Strážníci divočáka pronásledovali až do Panské ulice, kde vběhl do jednoho obchodu. Tam zvíře 

poničilo vybavení a po pár minutách se dostalo znovu ven. V blízkosti prodejny se pak střetlo 

s cyklistkou. Strážníci přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ženu okamžitě převezla 

do nemocnice. Zjevně dezorientované prase nebylo možné chytit, proto se strážníci snažili 

divočáka zahnat až za hranice města. Když se prase dostalo k Malši v blízkosti pivovaru na 

Lidické třídě, skočilo do vody a přeplavalo řeku. Strážníci ho poté zahnali do volné přírody u 

Roudného. 

Úterý, 27. listopadu 2018 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, st. 16 

Autor: mrk 

Na trzích se ztratila dvouletá holčička  
České Budějovice 

Jen chvilka stačila v sobotu odpoledne k tomu, aby se na adventních trzích na budějovickém 

náměstí Přemysla Otakara II. ztratila rodině dvouletá holčička. Strážníky oslovila zoufalá 
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maminka s prosbou o pomoc s tím, že jí dcera před několika minutami zmizela v davu. Hlídka 

okamžitě předala informaci s popisem i ostatním strážníkům v ulicích. 

Při hledání pomáhaly i městské kamery. Po několika minutách našla další hlídka dívenku v 

pořádku v Krajinské ulici. 

 

Úterý, 27. listopadu 2018 

Zdroj: Právo, st. 16 

Autor: kal 

Po městě se procházel s kulovnicí  
Muže, který se před několika dny procházel po českobudějovickém Senovážném náměstí s 

kulovnicí v ruce, si všimli městští strážníci. Zbraň neměl v pouzdře, a proto ho hlídka okamžitě 

kontrolovala. "Muž (75) strážníkům řekl, že jde s kulovnicí do jednoho obchodního centra, kde 

si má vyzvednou náhradní díl k této zbrani. Pouzdro a zbrojní průkaz si prý zapomněl v autě, 

které zaparkoval nedaleko. Muž uvedl zbraň do stavu vylučující její okamžité použití a strážníci 

ho doprovodili k vozidlu, kde ji uložil do ochranného pouzdra. Hlídce poté předložil všechny 

potřebné doklady i oprávnění," řekl David Štýfal, mluvčí českobudějovické městské policie. 

Přesto se muž dopustil přestupku, protože zákon o střelných zbraních majiteli ukládá 

povinnost nosit takovouto zbraň na veřejnosti pouze v pouzdru. 

 

Úterý, 27. listopadu 2018 

Zdroj: ceskobudějovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Ztratila se dvouletá cestovatelka  
České Budějovice - Okamžiky hrůzy zažila v sobotu odpoledne na adventních trzích na náměstí 

Přemysla Otakara II. rodina, které se ztratila dvouletá holčička. 

"Zoufalá matka požádala po několika minutách hledání o pomoc strážníky hlídkující na trzích. 

Popis dítěte ihned předali ostatním hlídkám v ulicích města a do hledání se zapojily i městské 

kamery. Přesto se ji na náměstí nepodařilo nalézt. Až za další minuty našli malou cestovatelku 

strážníci procházející Krajinskou ulicí a vrátili ji přešťastným rodičům." 
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Úterý, 27. listopadu 2018 

Zdroj: Českobudějovický týden, str. 6 

Autor: zz 

Divočák vymetl obchod a venku porazil ženu  
České Budějovice - O sobotním poledni prorazil divočák sklo ve dveřích obchodu Domestika v 

Panské ulici a vřítil se dovnitř. Pořezaný a krvácející proběhl celou prodejnou, přičemž rozbil 

stoleček a velké zrcadlo. Vyděšené prodavačky se schovaly, vystresované zvíře nechaly řádit a 

zavolaly strážníky. Když prase z krámku vyběhlo, porazilo ženu, kterou pak záchranáři převezli 

do nemocnice. Hlídka ho chtěla zahnat mimo město. Poblíž pivovaru na Lidické třídě skočilo 

do Malše a přeplavalo ji. 

 

Úterý, 27. listopadu 2018 

Zdroj: Českobudějovický týden, str. 6 

Autor: zz 

Na trzích se ztratila dvouletá holčička  
České Budějovice -Okamžiky hrůzy zažila v sobotu odpoledne na adventních trzích na náměstí 

Přemysla Otakara II. rodina, které se v davu nakupujících ztratila dvouletá holčička. Zoufalá 

matka požádala po několika minutách hledání o pomoc strážníky hlídkující na trzích. Popis 

dítěte ihned předali ostatním hlídkám v ulicích města a do hledání se zapojily i městské 

kamery. Přesto se dítě nepodařilo na náměstí nalézt. Až za další minuty našli malou 

cestovatelku strážníci procházející Krajinskou ulicí a vrátili ji přešťastným rodičům. 

 

Středa, 28. listopadu 2018 

Zdroj: Hitrádio FAKTOR, zprávy v 8:00 

Autor: redakce 

České Budějovice omezí otevírací dobu nonstop podniků  
moderátor 

České Budějovice omezí otevírací dobu nonstop podniků. Důvodem jsou stále častější stížnosti 

obyvatel, kteří u nich bydlí. Tady je náměstek primátora Juraj Toma. 

Juraj TOMA, náměstek primátora 



 

  

ŠTÝFAL DAVID 7 

 

MONITORING TISKU - 48. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Když se podíváme na svodky městské policie pokud jde o rušení nočního klidu, tak naprostá 
většina těch hlášení souvisí právě s nonstop provozy. Teď už jsou na Šumavě na sídlišti a nebo 
v centru města. 
 

Středa, 28. listopadu 2018 

Zdroj: Rádi Blaník - jih, zprávy v 7:54 

Autor: redakce 

Českobudějovická radnice omezí otevírací dobu nonstop provozoven  
moderátorka 

Českobudějovická radnice omezí otevírací dobu nonstop provozoven. Důvodem je stále 

častější stížnost obyvatel, kteří bydlí poblíž takových podniků. Náměstek primátora Juraj Toma 

dodává. 

Juraj TOMA, náměstek primátora 

Když se podíváme na svodky městské policie, pokud jde o rušení nočního klidu, tak naprostá 

většina těch hlášení souvisí právě s nonstop provozy, ať už jsou na Šumavě, na sídlišti, anebo 

v centru města. 

moderátorka 

O podobě nové vyhlášky rozhodne zastupitelstvo města. 

 

Čtvrtek, 29. listopadu 2018 

Zdroj: Mladá fronta dnes, str. 15 

Autor: Jakub Bartoš 

Město chce omezit provoz nonstopů. Kvůli hluku  
Vedení Českých Budějovic připravuje změnu otevírací doby nonstop provozoven na svém 

území. Pomoci má nová vyhláška, která by takovým podnikům nařídila, kdy musí zavřít. 

Důvodem je hluk v ulicích krajského města. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE Přes den je to místo jako každé jiné, v noci se tady ale některým místním 

příliš dobře nespí. Chelčického ulice nedaleko autobusového nádraží v Českých Budějovicích 

je jednou z lokalit, kterou mají strážníci spojenou s rušením nočního klidu kvůli nonstopům. 

Podobných míst je ve městě několik, a tak radnice plánuje snížit počet stížností na hluk v 

nočních hodinách pomocí vyhlášky. 
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Novinku představila rada města tento týden. Reagovala na petici obyvatel právě z Chelčického 

ulice. "Podle stěžovatelů je příčinou neutěšeného stavu v nočních a ranních hodinách nonstop 

provozovna. Lidé říkají, že volání městské policie nefunguje, protože se po jejím odjezdu nic 

nezmění. Nakonec jsme se dohodli, že město připraví pro zastupitelstvo návrh vyhlášky, která 

bude regulovat nonstop provozy na území města," sdělil náměstek primátora Juraj Thoma 

(OPB). 

Zároveň naznačil, jak by mohla nová vyhláška vypadat. Radnice má dvě možnosti. Nařídit může 

technologickou přestávku, kde má možnost nastavit, jak dlouho potrvá či v jakém čase bude 

platit. Druhou možností je určení zavírací doby. "Nemá to nic společného s policejní hodinou. 

Neříkáme, že přesně v tolik hodin zavřou všechny hospody. Vyhláška se má týkat skutečně jen 

nonstop provozů," zdůraznil Thoma. 

Problémy jsou i na Šumavě 

Materiál teď připraví právní oddělení. Pak se jím bude zabývat rada města a nakonec únorové, 

či březnové zastupitelstvo. 

"Když se podíváme na svodky městské policie, pokud jde o rušení nočního klidu, tak většina 

souvisí s nonstop provozy. Zprávy městské policie říkají, že problémovými oblastmi jsou část 

sídliště Šumava, Chelčického ulice a historické centrum," zmínil Thoma. 

Právě na Šumavě v ulici Jana Opletala jsou kousek od sebe hned dva takové podniky. "Někdy 

to je slyšet až moc. Hluk nejde zevnitř, ale z ulice, když se opilí rvou venku. To se ale stává 

málokdy. Řekl bych, že to není nijak extra obtěžující. Nepociťujeme, že by nás to moc 

obtěžovalo, i když bydlíme hned v prvním patře," svěřil se osmašedesátiletý Miroslav Boháček, 

který žije téměř naproti jednoho z nich. 

Ne všichni ale mají podobnou zkušenost. "V noci tam dělají bordel. Když nechám otevřené 

okno, tak slyším hluk snad každý večer. Městská policie sem jezdí, když se na ulici poperou. 

Pokud by vyhláška prošla, tak to uvítám," řekl devětadvacetiletý Lukáš Malý, další z místních 

obyvatel. 

Hlášení na rušení nočního klidu má českobudějovická městská policie ročně stovky. Kromě 

nonstopů se týkají i restaurací či různých soukromých oslav. 

"Jak velkou část tvoří právě nonstopy, nejsem schopen říct. Středy, pátky a soboty jsou dny, 

kdy je ve městě nejvíc lidí a řešíme tyhle problémy nejčastěji. Většinou jde o lidi, kteří jsou 

venku kvůli kouření nebo se jen zkrátka baví či někam přecházejí. Vyhláška by samozřejmě 

byla další možností, jak na provozovatele nějakým způsobem tlačit," reagoval mluvčí městské 

policie David Štýfal. 

"Já už se ničemu nedivím. Je jasné, že budou zákazníci dělat venku hluk, když je tam vyhnal 

zákaz kouření. Městská policie tady navíc podle mě tak často není. Připadá mi jako hloupost 

tvořit vyhlášku kvůli těm pár nonstopům, které ve městě jsou," shrnula zaměstnankyně 

jednoho z nonstopů, jež si nepřála uvést jméno. 
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Vedení města má šanci, že s návrhem najde podporu v opozici. Pro by mohli být například 

Piráti. "Osobně se mi nápad líbí. Beru to jako ulehčení problematickým lokalitám. Ještě o tom 

budeme jednat, ale spíš tuhle snahu podporuji," sdělil zastupitel Lukáš Mareš (Piráti). 

 

Čtvrtek, 29. listopadu 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1 

Autor: Edwin Otta 

Nonstopům dají stop  
Budějovice chystají omezení nočních barů, které zvlášť ruší okolí. 

České Budějovice – Jako bumerang se vrací v posledních letech na jednání budějovického 

zastupitelstva pokusy omezit rušení nočního klidu ve městě. V nejbližší době se dá zřejmě 

očekávat další iniciativa v tomto směru. Podle náměstka primátora Juraje Thomy jde o reakci 

na petice, které protestovaly proti rušení nočního klidu v Chelčického ulici nebo v Žižkově třídě 

v souvislosti s provozem tamních nonstop podniků. "Mělo by se tím zabývat zastupitelstvo v 

únoru nebo v březnu," říká Juraj Thoma a dodává, že to jsou první zasedání v příštím roce. 

Město se už v minulosti pokoušelo nějakým způsobem rušení nočního klidu řešit vlastní 

vyhláškou. Ale zatím největším pokrokem byl zákaz pití alkoholu na veřejnosti v některých 

částech Budějovic. Teď by mohlo nařídit nonstop otevřeným podnikům, aby v přesně 

vymezenou dobu nuceně zavřely. 

Noční hluk zaměstnává velkou měrou i městskou policii. Podle Davida Štýfala, tiskového 

mluvčího strážníků, dokonce stížností přibývá. Třeba v Chelčického ulici eviduje městská 

policie za rok 2017 od ledna do 28. listopadu 19 nahlášených událostí, letos už je to za stejné 

období 30 oznámení na rušení nočního klidu. "Jsou to ale všechna oznámení, nesouvisejí jen s 

bary v lokalitě," doplňuje k problému David Štýfal. Strana 2 

--- 

Stovky oznámení 

Za rok jsou v Budějovicích podle statistik městské policie podány stovky oznámení na rušení 

nočního klidu. 
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Čtvrtek, 29. listopadu 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 2 

Autor: Edwin Otta 

Nonstopy zkrotí nucená pauza  
Budějovice hledají způsob, jak zabránit opakovanému rušení nočního klidu. 

České Budějovice – Buď určení nucené zavírací hodiny nebo nařízená technologická přestávka 

provozu. Takové možnosti mají České Budějovice podle náměstka primátora Juraje Thomy, 

pokud by sáhly k omezení otevírací doby nonstop podniků ve městě. Náměstek primátora ale 

dodává, že by se netýkalo všech, jen těch, s nimiž je spojeno nadměrné rušení nočního klidu. 

Věc by se mohla řešit v zastupitelstvu na prvních zasedáních příštího roku. "Určitě k tomu bude 

velká diskuse," předvídá Juraj Thoma, ale doplňuje, že na druhou stranu hlášení o rušení 

nočního klidu ve městě jsou velkou měrou spojena s nonstopy. A Juraj Thoma připojuje, že 

ústavní soud přiznal nedávno obcím právo omezovat nonstop provozy. Cílem je ochrana 

občanů před rušením nočního klidu. Například technologická přestávka by mohla být nařízena 

v rozsahu čtyř nebo šesti hodin. 

V případě Budějovic by se ale podle náměstka primátora mělo jednat o vybrané podniky, nešlo 

by o stanovení tak zvané policejní hodiny, která by platila pro všechny bary či restaurace bez 

výjimky jako zavírací čas. 

Třeba v Žižkově třídě se za uplynulý rok skoro zdvojnásobil počet případů rušení nočního klidu. 

Podle statistik městské policie to bylo loni od ledna do 28. listopadu šest případů, letos už je 

13 oznámení. Ne všechny musejí souviset s provozem barů či nonstopů. V celém městě jsou 

to pak za rok stovky výjezdů strážníků. 

Podle Davida Štýfala, tiskového mluvčího městské policie, je ale problematické takové jednání 

postihnout. Stačí, aby se lidé, kteří třeba kouřili před nočním podnikem, vrátili dovnitř, nebo 

aby ztišili své jednání, když vidí, že se hlídka strážníků blíží. Omezení provozu nonstopů by však 

mohlo podle Davida Štýfala situaci příznivě ovlivnit. 

Problémy s rušením nočního klidu se netýkají jen Budějovic. V Týně nad Vltavou například 

omezili v problematické lokalitě sídliště Na Hlinkách provozní dobu barů a restaurací už před 

několika lety. 

--- 

Nejvíce stížností na rušení nočního klidu eviduje budějovická městská policie v historickém 

centru. "Jsou zde bary, restaurace, příležitostné akce, nejvíce lidí, kteří se chtějí bavit," říká 

David Štýfal, tiskový mluvčí městské policie. Nejvíce událostí je hlášeno v nocích ze středy na 

čtvrtek, z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Přibývají k tomu také různé sezónní záležitosti 
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Pátek, 30. listopadu 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Jiří Kadlec 

Budějčtí strážníci byli oceněni medailemi za spolupráci se státní policií  
pátek, 30. listopadu 2018, 17:52 

Dva strážníci budějcké městské policie převzali medaile druhého stupně od Krajského 

ředitelství policie Jihočeského kraje. Janu Plánskému a Eriku Hiekovi se dostalo této pocty za 

spolupráci s krajským ředitelstvím na úseku prevence kriminality a zajišťování veřejného 

pořádku a bezpečnosti. Spolupráce budějcké městské policie a Policie České republiky je 

dlouhodobě velmi úspěšná. V mnoha případech se strážníkům podařilo najít hledané osoby 

jen několik minut po vyhlášení pátrání. ČTĚTE TAKÉ: Policisté našli dvouletou holčičku, která si 

vyrazila na procházku centrem Budějc Jen v letošním roce strážníci předali policistům 91 

hledaných nebo pohřešovaných osob. Z velké části na tom měli zásluhu právě vyznamenaní 

strážníci. Třeba nedávno vrátili městští policisté rodičům dvouletou holčičku zatoulanou na 

aadventních trzích.  
 

 

Sobota, 1. prosince 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1 

Autor: der 

Mají medaile  
BUDĚJOVICKO VČERA 

České Budějovice – Strážníkům Janu Plánskému a Eriku Hiekovi udělila Policie ČR medaile 

krajského ředitelství. 

Medaile II. stupně získali příslušníci Městské policie České Budějovice za spolupráci s krajským 

ředitelstvím na úseku prevence kriminality a zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. 

Spolupráce městské a státní policie nese podle mluvčího strážníků Davida Štýfala ovoce – jen 

letos strážníci předali policistům 91 hledaných nebo pohřešovaných osob. 

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22015-budejcti-straznici-byli-oceneni-medailemi-za-spolupraci-se-statni-policii.html
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Neděle, 2. prosince 2018 

Zdroj: ceskobudějovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Hana Svítilová 

Podnapilý řidič před strážníky z auta utekl 
České Budějovice - Podivnými manévry na sebe upozornil řidič mercedesu, když se snažil 

v sobotu časně ráno odjet z Krajinské ulice v Českých Budějovicích. 

Operátor městského kamerového systému na něj strážníky upozornil poté, co se šofér několik 

minut neúspěšně snažil rozjet. Sotva se mu to konečně povedlo a zamířil do Hroznové ulice, 

zastavila jej hlídka městské policie. 

 

"Muž sedící za volantem se však zřejmě nehodlal se strážníky setkat. Rychle vystoupil z vozidla 

a odcházel pryč. Když strážníci muže na útěku zastavili, ukázal se důvod jeho podivného 

chování. Z jeho dechu byl totiž silně cítit alkohol," vylíčila mluvčí městské policie Věra 

Školková. 

 

"Osmadvacetiletý muž z Benešovska na dotaz strážníků sice přiznal, že pil alkohol, ale vozidlo 

údajně neřídil," dodává. Ze lži ho ale usvědčily jak záběry kamerového systému, tak samotný 

spolujezdec. Případ si převzala Policie ČR. Hříšníkovi hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a 

zákaz řízení až na dva roky. 
 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-ridic-pred-strazniky-z-auta-utekl-20181202.html

