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Strážníci v Českých Budějovicích řešili před svátky opilce, hluk i 

domácí násilí 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - I těsně před svátky mají českobudějovičtí strážníci plné ruce 
práce. V posledních dnech řešili případy narušování občanského soužití, rušení nočního 
klidu, potyčky před nočními podniky, černé skládky, komunikační závady, nálezy, ale i 
řadu odchytů zvířat. Asistovali také policii, ověřovali totožnost revizorům Dopravního 
podniku, řešili dopravní přestupky. A to zdaleka nebylo vše. 

V nočních hodinách předchozích dnů vyjížděly hlídky městské policie na několik 
oznámení o rušení nočního klidu. Ten rušili především obyvatelé domů hlasitou 
zábavou. Před jedním barů v centru města zase řešili napadení jednoho z hostů. Případ 
si od strážníků převzali policisté. Podobný byl i případ, kdy strážníci dostihli muže 
podezřelého z napadení jednoho z návštěvníků města, který se snažil utéct. 

Na některé lidi možná dolehl předvánoční stres a tak se snažili uvolnit pomocí alkoholu. 
Jenže se uvolnili víc než je zdrávo. „Podnapilého muže sbírali strážníci z chodníku v 
Hradební ulici. Utrpěl pravděpodobně pádem na zem krvácivé zranění na hlavě, proto 
strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Z důvodu bezpečnosti 
zdravotníků doprovodili pacienta do českobudějovické nemocnice přímo v sanitním 
voze," popsala mluvčí čekobudějovické městské policie Věra Školková. 

Mezitím další hlídka městské policie řešila založení černé skládky u kontejnerů v 
Otakarově ulici. Strážníkům se na místě podařilo zjistit i kdo ji má na svědomí. 
„Případem se bude zabývat příslušný správní orgán. Strážníci řešili i další černé skládky, 
například v Papírenské ulici nebo v ulici V. Volfa," podotkla Věra Školková. 

Ani v době adventu neutichly problémy s domácím násilím. Strážníci tak asistovali také 
jako nezúčastněné osoby policistům při vykázání ze společného obydlí s ohroženou 
osobou.  

 

 

https://www.jcted.cz/70425-straznici-v-ceskych-budejovicich-resili-pred-svatky-opilce-hluk-i-domaci-nasili/
https://www.jcted.cz/70425-straznici-v-ceskych-budejovicich-resili-pred-svatky-opilce-hluk-i-domaci-nasili/
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Pomoc nepotřebovali jen lidé, ale i zvířata. Kafku se zraněným křídlem odchytávali 
strážníci speciálně vyškolení k odchytu zvířat v Českém Vrbném. Zraněného ptáka 
předali do rukou zaměstnanců ZOO Hluboká nad Vltavou „Kromě opeřence řešili také 
podezření na zraněného ježka, které se nakonec nepotvrdilo. Kromě odchytů několika 
psů se dostali i na úřad práce, kde se objevil zmatený netopýr," vyjmenovala Věra 
Školková. Smutný konec měla snaha o záchranu labutě u slepého ramene Malše. Na 
pomoc museli přijet hasiči se speciální technikou. Labuti už ale pomoci nebylo. 

Tající sníh padající ze střechy v posledních dnech potrápil nejednoho majitele domu. 
Strážníci prověřovali a řešili hned několik takových případů. A došlo i na dobré skutky. 
Poctiví nálezci strážníkům předali peněženku ležící na Rudolfovské třídě nebo klíče z 
ulice U Černé věže. „Ti se pokusili o odevzdání nálezů jejich majitelům a vyřídili další 
náležitosti," dodala Věra Školková. 

V neposlední řadě dohlíželi strážníci v předvánočním období na bezpečnost 
návštěvníků nákupních center a vánočních trhů. Veřejný pořádek zajišťují i v místech 
konání různých kulturních a jiných akcí. 
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Středa, 21. prosince 2022 

Zdroj: Jihočeská televize (odkaz) 

Rubrika: Zprávy ze společnosti 

Autor: Lucie Mašková 
___________________________________________________________________________ 

Přeplněná obchodní centra lákají kapsáře 

 

Vánoce jsou tu za pár dnů a nákupní centra tak praskají ve švech. Právě proto jsou v 
těchto dnech rájem pro kapsáře, kteří se pohybují hlavně na místech s větším počtem 
lidí. Tito zloději jsou schopní vás okrást během několika vteřin. 

Blížící se Vánoce lákají do nákupních center nejen zákazníky, kteří na poslední chvíli 
shánějí vánoční dárky, ale rozhodně nezahálí ani kapsáři. Ti se tak v těchto dnech 
pohybují nejen v obchodech, na parkovištích, ale například i na vánočních trzích nebo 
ve vozidlech hromadné dopravy. Zkrátka tam, kde je hodně lidí. „Kapsáři mají svou 
techniku zvládnutou a odcizení Vašich osobních věcí je pro ně otázkou několika vteřin. 
To, že Vám chybí doklady nebo peníze, zjistíte až tehdy, když už je zloděj dávno pryč. 
Proto se i letos před Vánoci zaměřují strážníci na prevenci kapesních krádeží. 
Preventivní činnost vykonávají především na místech, kde se pohybuje větší množství 
lidí.“ říká mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková. 

Největším lákadlem jsou pro kapsáře peněženky v zadních kapsách kalhot nebo 
nezapnuté kabelky. Strážníci proto radí schovávat své peněženky, doklady a jiné 
cennosti do vnitřních kapes svého oděvu nebo až na dno kabelky či tašky. „Nesprávné 
je také odkládání si věcí například v restauracích nebo barech, kdy jde člověk třeba jen 
na toaletu. Kapsář potom nemusí vynaložit téměř žádné úsilí a bez povšimnutí si tak 
vezme cokoli z vašeho oděvu nebo zavazadla.“ upřesňuje Školková. 

Své věci byste zkrátka měli mít nestále na očích. Častou chybou je pověsit si kabelku na 
nákupní košík a pustit jí z dohledu. Batoh bychom neměli nosit na zádech a to hlavně 
v davu, kde o něm nemáme přehled. „Nikdy nenoste platební kartu spolu s napsaným 
PIN kódem. V případě krádeže platební karty okamžitě oznamte krádež na telefonní 
linku Vaší banky a kartu zablokujte.“ dodává mluvčí. 

V případě, že postrádáte doklady, peněženku nebo jiné cennosti, volejte Policii ČR na 
linku 158 nebo městskou policii na linku 156. 
  

https://www.jihoceskatelevize.cz/porady/1
https://www.jihoceskatelevize.cz/porady/1
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Středa, 21. prosince 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 
___________________________________________________________________________ 

Žena kopala do dveří toalet   

České Budějovice – Hlídka městské policie vyjížděla v jihočeské metropoli v pondělí 
večer na oznámení o agresivní ženě do obchodního centra Mercury. Podle 
zaměstnance bezpečnostní služby, který strážníkům popsal celou událost, se zjevně 
podnapilá žena snažila násilím dostat na toalety a kopala do dveří. Když se jí 
zaměstnanci bezpečnostní služby marně snažili vyvést z obchodního centra, vyslechli si 
řadu hrubých urážek. Žena odmítla dechovou zkoušku, ale nakonec přesto putovala na 
záchytku. 

 

Úterý, 20. prosince 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy ze společnosti 

Autor: Elmira Talířová 
___________________________________________________________________________ 

Neobvyklý případ pro budějcké strážníky. Při pochůzce je překvapil 

balík 

Na konci minulého týdne čekala na strážníky městské policie během služby v Rožnově 
balíková výzva. Na chodníku jedné z ulic někdo totiž zapomněl balík slámy, který bránil 
v průchodu chodcům. Strážníci se o překážku postarali a balík odtlačili na druhou stranu 
ulice. Událost řešili českobudějovičtí strážníci na konci minulého týdne. Během 
pochůzky v ulici Jaroslava Hůlky v Rožnově si všimli velkého balíku slámy, který stál na 
chodníku. K balíku se nikdo nehlásil, a protože bránil v průchodu chodcům, rozhodli se 
zasahující městští policisté situaci vyřešit.  „Majitele balíku se strážníkům bohužel na 
místě zjistit nepodařilo. Prozatím se však postarali o bezpečí pro chodce a balík odtlačili 
na protilehlou stranu komunikace,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 
Případ podle ní předali k dalšímu šetření odboru správy veřejných statků 
českobudějovického magistrátu.  

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/37061-neobvykly-pripad-pro-budejcke-strazniky-pri-pochuzce-je-prekvapil-balik.html
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/37061-neobvykly-pripad-pro-budejcke-strazniky-pri-pochuzce-je-prekvapil-balik.html
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Úterý, 20. prosince 2022 

Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuálně/ Krimi 

Autor: Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

Hrubé urážky a kopání do dveří toalet skončily pro čtyřicetiletou ženu 

pobytem na záchytné stanici 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Hrubé nadávky, vyhrožování ublížením na zdraví, kopání do dveří toalet a 
neuposlechnutí zákonných výzev strážníků skončily v pondělí večer pro čtyřicetiletou 
ženu nasazením pout a převozem na protialkoholní záchytnou stanici. Žena si navíc 
na své konto připsala několik přestupků. 

V pondělí 19. prosince krátce před desátou hodinou večerní vyjížděla hlídka městské 
policie na oznámení o agresivní ženě v DOC Mercury. Strážníky na místě oslovil 
zaměstnanec bezpečnostní služby, který jim popsal celou událost. Zjevně podnapilá 
žena se podle jeho slov snažila násilím dostat na toalety a kopala do dveří. Když se jí 
zaměstnanci bezpečnostní služby marně snažili vyvést ven z obchodního centra, z jejích 
úst si vyslechli řadu hrubých urážek. Ušetřeni nebyli ani náhodní svědci, kteří se ocitli 
v její blízkosti. Hrubé urážky však neminuly ani zasahující strážníky. Provedení 
orientační dechové zkoušky na alkohol odmítla s přídavkem dalších nadávek. Tím však 
potíže neskončily. Když totiž strážníci rozhodli o jejím převozu na záchytnou stanici, 
žena se bránila nastoupení do služebního vozidla. K pobytu na protialkoholní a 
protitoxikomanickou záchytnou stanici jí strážníci převezli až po použití donucovacích 
prostředků a nasazení služebních pout. 

Čtyřicetiletá žena z Jindřichohradecka se bude po vystřízlivění zpovídat z přestupku 
znevážení postavení, neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci a 
přestupku proti občanskému soužití. Případem se bude dále zabývat příslušný správní 
orgán. 

  

https://jiznicechy.regiony24.cz/14-239088-hrube-urazky-a-kopani-do-dveri-toalet-skoncily-pro-ctyricetiletou-zenu-pobytem-na-zachytne-stanici
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Úterý, 20. prosince 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
___________________________________________________________________________ 

Nadávky, vyhrožování, kopance do dveří. Opilá žena řádila v pondělí 

večer v Mercury 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Na záchytce skončila v pondělí 19. prosince večer čtyřicetiletá 
žena z Jidřichohradecka. Opilá v českobudějovickém obchodním centru Mercury 
kopala do dveří toalet a nadávala a vyhrožovala všem kolem sebe. Strážníci ji museli v 
poutech odvézt na protialkoholní záchytnou stanici. Navíc si žena na konto připsala 
několik přestupků. 

Oznámení o agresivní ženě v Mercury přijali strážníci v pondělí krátce před 22. hodinou. 
Po příjezdu na místo jim popsal zaměstnanec bezpečnostní služby, co se stalo. „Zjevně 
podnapilá žena se podle jeho slov snažila násilím dostat na toalety a kopala do dveří. 
Když se jí zaměstnanci bezpečnostní služby marně snažili vyvést ven z obchodního 
centra, z jejích úst si vyslechli řadu hrubých urážek. Ušetřeni nebyli ani náhodní svědci, 
kteří se ocitli v její blízkosti," informovala mluvčí českobudějovické městské policie Věra 
Školková. 

Ženu ani příjezd mužů v uniformách neuklidnil, naopak, hrubé urážky neminuly ani 
zasahující strážníky. „Provedení orientační dechové zkoušky na alkohol odmítla s 
přídavkem dalších nadávek," podotkla Věra Školková. Tím však potíže neskončily. „Když 
totiž strážníci rozhodli o jejím převozu na záchytnou stanici, žena se bránila nastoupení 
do služebního vozidla. K pobytu na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou 
stanici jí strážníci převezli až po použití donucovacích prostředků a nasazení služebních 
pout," dodala Věra Školková. 

Čtyřicetiletá žena z Jindřichohradecka si tak svým výstupem zadělala na pořádné 
problémy. „Po vystřízlivění se bude zpovídat z přestupku znevážení postavení, 
neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci a přestupku proti 
občanskému soužití. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán," popsala 
Věra Školková. 

  

https://www.jcted.cz/70344-nadavky-vyhrozovani-kopance-do-dveri-opila-zena-radila-v-pondeli-vecer-v-mercury/
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Úterý, 20. prosince 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Věra Školková, Městská policie 
___________________________________________________________________________ 

Strážníci rozháněli bitku několika lidí, chodník blokoval balík slámy 
 

Potyčka několika osob v sobotu nad ránem v centru města neušla hlídce městské 
policie. Ukončit se jí strážníkům podařilo až použitím donucovacích prostředků proti 
jednomu z účastníků. Případ si převzala přivolaná hlídka Policie ČR. 

V sobotu 17. prosince v půl druhé ráno prováděla hlídka městské policie kontrolní 
činnost v ulici U Černé věže. V ulici náhle spatřila několik osob, které se vzájemně 
napadaly. Strážníci neváhali a okamžitě zasáhli. Jeden z agresorů však nereagoval na 
zákonné výzvy a neustále se snažil napadat druhého muže. Strážníci jeho výpady 
ukončili až použitím donucovacích prostředků a nasazením služebních pout. Jeden 
z přítomných mužů při potyčce utrpěl krvácivé zranění v obličeji, proto strážníci na 
místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Ta ho následně převezla k ošetření do 
českobudějovické nemocnice. Důvody sporu mezi čtyřmi muži a ženou bude 
předmětem dalšího šetření policistů, kteří si celý případ na místě převzali. 

Balík slámy blokoval celý chodník 

Neobvyklý případ řešili českobudějovičtí strážníci v pátek ráno v ulici Jar. Hůlky. Celou 
šířku chodníku zde totiž blokoval velký balík slámy, ke kterému se nikdo nehlásil. 

V pátek 16. prosince v osm hodin ráno prováděla hlídka městské policie kontrolní 
činnost v městské části Rožnov. V ulici Jar. Hůlky strážníci nalezli uprostřed chodníku 
balík slámy, který bránil průchodu chodců. Jeho majitele se bohužel strážníkům na 
místě zjistit nepodařilo. Prozatím se však postarali o bezpečí pro chodce a balík odtlačili 
na protilehlou stranu komunikace. Událost poté předali k dalšímu řešení odboru správy 
veřejných statků českobudějovického magistrátu. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-rozhaneli-bitku-nekolika-lidi-chodnik-blokoval-balik-slamy-20221219.html?
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Úterý, 20. prosince 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
___________________________________________________________________________ 

Řešili potyčku 

 

České Budějovice – Potyčka několika osob v sobotu nad ránem v centru jihočeské 
metropole neušla hlídce městské policie. Podle tiskové 
mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové v půl druhé ráno prováděla 
hlídka městské policie kontrolní činnost v ulici U Černé věže. V ulici náhle spatřila 
několik osob, které se vzájemně napadaly. Strážníci neváhali a okamžitě zasáhli. 
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Pondělí, 19. prosince – Pátek, 23. prosince 2022 

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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