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Dívku zmohl alkohol, opilého řidiče přistihli strážníci 

 

V minulých dnech opět některé zásahy českobudějovických strážníků souvisely 
s alkoholem. Pořádně upito měli kličkující řidič i nezletilá slečna 

Podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové vzbudily v sobotu 
večer pozornost náhodných svědků dvě podnapilé dívky sedící na lavičce u městské 
plovárny na Sokolském ostrově. Jedna z nich měla očividné potíže z vypitého alkoholu. 
Svědci v obavě o zdraví nezletilých přivolali na pomoc hlídku městské policie.  

"Strážníci na místě nalezli dvě sedmnáctileté dívky, z nichž jedna si držela hlavu 
v dlaních a nebyla schopna komunikovat," uvedla Věra Školková a dodala, že následně 
provedená orientační dechová zkouška na alkohol u dívky ukázala výsledek 1,49 ‰. Její 
kamarádka nadýchala 0,91 ‰ alkoholu. "Na dotaz strážníků, kde k alkoholu přišly, se 
dívky svěřily, že vypily punč a lahev vína. Kde však alkohol zakoupily, se strážníci 
nedozvěděli. O několik desítek minut později si je na místě převzali jejich rodiče. 
Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu," doplnila Věra Školková. 

Řidič nadýchal téměř 2 ‰ alkoholu 

V jiném případu se ukázalo, že za volant osobního auta usedl opilý muž. 

Třiačtyřicetiletý muž vyjel do ulic jihočeské metropole i přesto, že vypil nemálo 
alkoholu, navíc mu byl uložen zákaz řízení všech motorových vozidel.  

"V sobotu ve čtvrt na jednu ráno prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost 
v ulici Na Sadech. Strážníci náhle spatřili vozidlo přijíždějící od Rudolfovské třídy, jehož 
řidič zjevně nezvládal řízení. Strážníci proto vzápětí vozidlo zastavili a řidiče vyzvali 
k předložení příslušných dokladů k řízení motorového vozidla," uvedla Věra Školková. 

Nezletilce přistihli s alkoholem, cyklista skončil v ulici Na Sadech ve křoví 

Muž sedící za volantem však žádné neměl a z jeho dechu byl silně cítit alkohol. 
"Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 
1,85 ‰, napodruhé dokonce 1,99 ‰. Tím však překvapení nekončila.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/divku-zmohl-alkohol-opileho-ridice-pristihli-straznici-20211210.html
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Prověřením řidičského oprávnění dotyčného muže strážníci zjistili, že mu byl uložen 
zákaz řízení všech motorových vozidel. Řidiče i celý případ předali na místě do rukou 
přivolané hlídky Policie ČR," dodala Věra Školková. 

Kontroly na alkohol 

V těchto dnech se v hlídkové službě strážníci zaměřují právě na konzumaci alkoholu na 
veřejných místech, kvůli jejímu zákazu vládou nebo na preventivní akce proti kapsářům 
v obchodních centrech. Na konzumaci alkoholu ve vnitřních prostorech stravovacích 
služeb se opatření nevztahuje. 

"Nabádáme obyvatele i návštěvníky města, aby respektovali vládou vydaný zákaz 
konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. Za porušení 
uvedeného opatření je strážník obecní policie oprávněn na místě příkazem uložit 
pokutu do výše 10 tisíc korun," upozornila Věra Školková. 

 

Středa, 8. prosince 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Podnapilé na ostrově   

 

České Budějovice – O víkendu vzbudily pozornost náhodných svědků dvě podnapilé 
dívky sedící na lavičce u plovárny na Sokolském ostrově. Svědci v obavě o zdraví 
nezletilých přivolali na pomoc hlídku městské policie. Strážníci na místě nalezli dvě 
sedmnáctileté dívky, z nichž jedna si držela hlavu v dlaních a nebyla schopna 
komunikovat. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u ní ukázala 
výsledek 1,49 ‰. Její kamarádka nadýchala 0,91 ‰ alkoholu. Dívky si převzali rodiče a 
případ bude dále řešit magistrát. 
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Pondělí, 6. prosince 2021 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Š. M. 
__________________________________________________________________________ 

Pochvala strážníků za vstřícné jednání s mužem bez domova 

Dobrý den, 

velice bych chtěla poděkovat za práci Českobudějovickým strážníkům. Konkrétně těm 
dvěma, které jsem viděla v "akci" čtvrteční odpoledne na náměstí P. O.  

Procházela jsem se synem kolem nich, když se ptali s nehraným zájmem staršího pána, 
zda má dostatek oblečení, nemá hlad a komunikoval s ním opravdu moc hezky a mile. 
Vaše práce má v tomto případě smysl a vehnalo mi to slzy do očí. Pokud bych mohla na 
nějaké místo, kam tito hoši vozí lidi bez domova, dovézt oblečení pro ženy i muže, budu 
ráda. 

Ještě jednou děkuji. Vím, že občané často MP shazují, ale tohle je práce, za kterou se 
nikdo stydět nemusí. Naopak... 

Přeji hezký den, Š. M. 
  

https://mpolicie.c-budejovice.cz/pochvala-strazniku-za-vstricne-jednani-s-muzem-bez-domova
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Pondělí, 6. prosince 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz), Táborský deník, Prachatický deník 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
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Obchody se plní zákazníky, policie varuje před útoky zlodějů   

 

Předvánoční nákupy na jihu Čech se o adventu rozjely naplno. Jsou pro obchodníky 
nejdůležitějším obdobím roku. Někde kvůli tomu najímají i brigádníky. Policie ale varuje 
před neopatrností, která nahrává zlodějům. 

"Jakmile v domácnostech zavoní první napečené vánoční cukroví a rozsvítí se adventní 
věnce, je jasné, že začíná také doba předvánočních nákupů. Jejich vrchol sice přijde 
teprve v závěru roku, ale už teď se obchody pro zákazníky svátečně vyzdobily, aby s 
celkovou atmosférou "držely krok". Nejde ale pouze o výzdobu. K pultům se najímají 
třeba také brigádníci. 

Změnu tradičně poznají v Jednotě, pod kterou patří supermarkety Terno nebo Trefa. 
"Vánoce jsou pro obchodníky nejdůležitějším obdobím v roce. Máme enormní nárůst 
prodeje," říká generální ředitel Jednoty Tomáš Rada. Týká se to sice celého prosince, 
ale posledních sedm dnů roku je podle Tomáše Rady úplně extrémních. Proto se také 
posilují řady prodavačů. "Brigádníky obecně najímáme na Vánoce, Velikonoce a léto," 
zmiňuje Tomáš Rada. 

Strom a přání 

Na zákazníky se v adventu speciálně připravují také v českobudějovickém obchodním 
centru IGY třeba výzdobou. Podle marketingové manažerky Šárky Gramanové 
dominuje vánoční výzdobě osm metrů vysoký strom s andělskými křídly. 

Pro vánoční kampaň spojilo IGY Centrum síly s Jihočeskou filharmonií. Orchestr kraje 
pod taktovkou dirigenta Jana Talicha rozehrál v pasáži centra skladbu Carol of the Bells, 
známou z filmu Sám doma, a odkryl tak zbrusu novou vánoční výzdobu s netradičními 
tóny růžové, které dominuje impozantní 8 metrů vysoký strom s andělskými křídly. 
Hlavní světelné prvky výzdoby jsou dekorovány nízkovoltovým systémem, který je 
šetrný k životnímu prostředí, a naprostá většina dekorací byla vyrobena v České 
republice. Vánoční strom IGY Centra má, kromě vánoční symboliky, ještě další důležitý 
význam. Je Stromem splněných přání, projektu, na kterém IGY Centrum spolupracuje s 
Mediaclubem s cílem splnit přání dětem ze všech dětských domovů Jihočeského kraje. 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/hlidky-ceskobudejovicke-mestske-policie-se-zameri-na-kontroly-konzumace-alkoholu-na-verejnosti
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Pozor na kapsáře 

K opatrnosti při předvánočních nákupech ale nabádají policisté. Stačí chvilka 
nepozornosti a těšení na oblíbené svátky může být zkaženo. Stinnou stránkou 
adventních nákupů je totiž zvýšené riziko setkání s kapesními zloději. Proto například 
budějovická městská policie zaměří pozornost hlídek tímto směrem. 
Podle jihočeského policejního mluvčího Jiřího Matznera už sice v posledních letech 
nedochází k tomu, že by do regionu přijížděly organizované skupiny kapsářů jako před 
deseti lety. "To už se teď tak neděje," říká Jiří Matzner. Ale doplňuje, že opatrnosti je 
zapotřebí stále. Zlodějům lze "nahrát" různými způsoby. 

"Kdo má batoh na zádech, ani nemusí tušit, že se něco děje," naznačuje Jiří Matzner, 
že je třeba mít peníze i doklady stále pod kontrolou. A větší částku peněz nejlépe mít 
zvlášť mimo peněženku v nějaké vnitřní kapse. I prázdná taška na parkovišti může 
zbytečně lákat. "Zloděj neví, že v tašce nic není," říká Jiří Matzner a dodává, že i pouhé 
rozbité okénko může znamenat vysokou škodu. Riziko hrozí především tam, kde 
parkoviště nesledují kamery. 

Během vteřin 

Jak upozorňuje tisková mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková, 
kapsáři se zaměřují především na místa, kde se pohybuje větší množství lidí. "Mají svou 
techniku zvládnutou a otázka odcizení věcí je pro ně otázkou několika vteřin. To, že 
Vám chybí doklady nebo peníze, zjistíte až tehdy, když už je zloděj dávno pryč," varuje 
Věra Školková. 

Nejde přitom jen o samotnou hotovost v peněžence, ale také o možné zneužití platební 
karty, tím spíše, pokud má někdo PIN napsaný u ní na papírku… "Častým nešvarem je 
pověsit si kabelku s peněženkou na nákupní košík a pustit jí z dohledu," dodává Věra 
Školková a připojuje, že oznámení o krádeži kabelek, tašek, peněženek, mobilních 
telefonů a jiných cenností pocházejí také často od zákazníků restaurací nebo barů, když 
věci ponechali bez dozoru. Strážníci Městské policie České Budějovice se kvůli 
zvýšenému riziku krádeží i letos před Vánoci zaměří při hlídkové službě na prevenci 
možných útoků kapsářů. 
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Pondělí, 6. prosince 2021 
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Hlídají alkohol   

 

BUDĚJOVICKO 
 
České Budějovice – Na zákaz konzumace alkoholických nápojů na venkovních veřejně 
přístupných místech se v rámci dodržování aktuálních krizových opatření v těchto 
dnech zaměřují českobudějovičtí strážníci. "Alkoholickým nápojem je přitom i punč či 
svařené víno, jež jsou charakteristické pro předvánoční období," upozorňuje mluvčí 
městských strážníků Věra Školková. 
Kontroly se chystají mimo jiné v centru města a provinilce může čekat pokuta na místě 
až deset tisíc korun. 
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Pondělí 6. prosince – Pátek 10. prosince 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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