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Podnapilé hochy museli z autobusu vyprovodit 
Mladíci posilnění alkoholem odmítli v neděli 29. prosince opustit autobus městské hromadné dopravy. 

Řidič autobusu je vyloučil z přepravy pro své nepřípustné chování. 

"Jak uvedl mluvčí českobudějovických strážníků, David Štýfal, během jízdy měli mít mezi sebou slovní i 

fyzickou rozepři. "Skupinka šesti mladíků uposlechla až přivolané strážníky a autobus mohl pokračovat 

v další jízdě. Řidič autobusu mladíky vyloučil z přepravy, ale ti odmítli vystoupit. Autobus stál v jedné 

ze zastávek v ulici Strakonická. Na místo byla ihned vyslána hlídka městské policie. Strážníci mladíky 

vyzvali, aby opustili prostor autobusu, čehož uposlechli a autobus mohl pokračovat v jízdě," popsal 

mluvčí. 

Strážníci všech šest mladíků vyzvali k prokázání totožnosti a k provedení orientační dechové zkoušky. 

Hned u čtyř chlapců vyšla zkouška s pozitivním výsledkem od 0,38 do 1,29 promile. 

"Dvěma chlapcům přitom bylo teprve čtrnáct let. Další dva byli o rok starší. 

Strážníci o události vyrozuměli jejich rodiče. Ti se postupně dostavili na místo události a své děti si 

převzali do péče. Zároveň byli seznámeni se skutečností, že událost bude předána jako podnět na 

oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu k dalšímu řešení," dodal mluvčí. 

  

Čtvrtek, 2. ledna 2020 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Podnapilé mladíky museli z autobusu vyprovodit až přivolaní strážníci 
Parta mladíků se před jízdou v městské hromadné dopravě posilnila alkoholem. Během jízdy si nadávali 

a došlo i na fyzický útok. Z autobusu se je pokusil vyhodit řidič autobusu. Bohužel neúspěšně. Na místo 

proto musela přijet hlídka strážníků městské policie. 

O rozruch se skupina šesti mladíků postarala v neděli v sedm hodin večer. Během jízdy v městské 

hromadné dopravě se mladíci hádali a napadali. „Řidič autobusu je vyloučil z přepravy, ale odmítli 

vystoupit. Autobus stál v jedné ze zastávek v ulici Strakonická. Na místo byla ihned vyslána hlídka 

městské policie. Strážníci mladíky vyzvali, aby opustili prostor autobusu, čehož uposlechli a autobus 

mohl pokračovat v jízdě,“ uvedl tiskový mluvčí městské policie David Štýfal. 

Strážníci všech šest mladíků vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky. U čtyř chlapců vyšla 

zkouška s pozitivním výsledkem od 0,38 do 1,29 promile. Dvěma chlapcům přitom bylo teprve čtrnáct 

let. Další dva byli o rok starší. Hlídka kontaktovala jejich rodiče, kteří si své děti převzali do péče. Událost 

bude předána jako podnět na sociálku k dalšímu řešení 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/podnapile-hochy-museli-z-autobusu-vyprovodit-20191230.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/podnapile-hochy-museli-z-autobusu-vyprovodit-20191230.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26090-podnapile-mladiky-museli-z-autobusu-vyprovodit-az-privolani-straznici.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26090-podnapile-mladiky-museli-z-autobusu-vyprovodit-az-privolani-straznici.html
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Sedmnáctiletého mladíka naštvalo, že bylo zavřeno. Okno u stánku s 

rychlým občerstvením pomaloval 
Mladíka, který se po Budějcích proháněl na kole přepadl v noci hlad a chtěl si u rychlého občerstvení 

něco zakousnout. Bylo ale zavřeno a to ho velmi rozčílilo. Vzal proto fixu a výdejní okno pomaloval. 

Celou věc si k řešení vzala policie.  

K události došlo krátce po půlnoci ze včerejška na dnešek. Operátor městského kamerového systému 

zaznamenal dva mladé muže na jízdních kolech v Krajinské ulici. Jeden z mladíků se zastavil u rychlého 

občerstvení, vytáhl fixu a pomaloval výdejní okno. 

„Na místo byla ihned vyslána hlídka městské policie. Strážníkům se podařilo oba mladíky dostihnou v 

parku Na Sadech. Sedmnáctiletý mladík se k činu přiznal a události litoval. Mladíka rozčílilo, že už bylo 

zavřeno a nemohl si nic koupit,“ uvedl tiskový mluvčí městské policie David Štýfal. 

Mladík se stal podezřelý ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Strážníci si na místo přivolali 

policii, která si událost převzala k dalšímu šetření. 

 

Pátek, 3. ledna 2020 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Jitka Davidová 

Teenager v rozčilení pomaloval okno 
Sedmnáctiletý mladík jel na kole centrem krajského města a rozčílil se, když v Krajinské ulici narazil na 

zavřený stánek s rychlým občerstvením. Jeho výdejní okno, ze čtvrtka na pátek, pomaloval fixou.  

Na kole se však centrem krajského města podle slov mluvčího českobudějovických strážníků, Davida 

Štýfala, neprojížděl sám. „Krátce po půlnoci ze čtvrtka na pátek 3. ledna zaznamenal operátor 

městského kamerového systému dva mladé muže na jízdních kolech v Krajinské ulici. Jeden z mladíků 

se zastavil u rychlého občerstvení, vytáhl fixu a pomaloval výdejní okno. Na místo byla ihned vyslána 

hlídka městské policie. Strážníkům se podařilo oba mladíky dostihnou v parku Na Sadech. 

Sedmnáctiletý mladík se k činu přiznal a události litoval,“ popsal mluvčí. 

Podle něho, své jednání, později odůvodnil tím, že už bylo zavřeno a nemohl si nic koupit. Mladík se 

stal podezřelý ze spáchání trestného činu poškození cizí věci a událost si převzala Policie ČR 

k dalšímu řešení. 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26105-sedmnactileteho-mladika-nastvalo-ze-bylo-zavreno-okno-u-stanku-s-rychlym-obcerstvenim-pomaloval.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/teenager-v-rozcileni-pomaloval-okno-20200103.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/teenager-v-rozcileni-pomaloval-okno-20200103.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93368&idc=7113162&ids=1066&idp=89320&url=http%3A%2F%2Fwww.alcar.cz%2F3DKonfigurator%2Findex.php%3Flcs%3Dzly4htfjss
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93368&idc=7113162&ids=1066&idp=89320&url=http%3A%2F%2Fwww.alcar.cz%2F3DKonfigurator%2Findex.php%3Flcs%3Dzly4htfjss
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7113162&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7113162&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
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Opilý muž usnul v Plachého ulici, strážníkům se pokusil utéct 
Strážníci městské policie řešili v sobotu opilého muže, který si ustlal v Plachého ulici. Na podnapilého 

muže upozornili kolemjdoucí. Hlídka rozhodla o jeho převozu na záchytku. To se mu ale nelíbilo a snažil 

se utéct. Nakonec skončil v poutech. 

Jednadvacetiletý muž z Tábora si na chodník lehl v sobotu krátce před jedenáctou hodinou večer. 

„Strážníkům se muže podařilo probudit až po několika pokusech. Byl tak silně ovlivněn alkoholem, že 

nedokázal ani provést orientační dechovou zkoušku. Hlídka proto rozhodla o převozu muže na 

protialkoholní záchytnou stanici, kde mohl vystřízlivět pod lékařských dohledem,“ uvedl tiskový mluvčí 

strážníků David Štýfal. 

To se ovšem muži nelíbilo. Pokusil se bránit a téct. Opilost mu však nedovolila koordinovat své pohyby 

a byl nebezpečný svému okolí i sám sobě. Strážníci muži nasadili služební pouta a byl převezen na 

záchytku, kde byl předán lékařskému personálu do další péče. 

 

Sobota, 4. prosince 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

Mladíka naštvalo, že bylo zavřeno. Z hladu pomaloval výdejní okno fixou 
4.1.2020 9:52  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Sedmnáctiletý mladík se projížděl v noci z 2. na 3. ledna na kole po centru Českých 

Budějovic. V Krajinské ulici se zastavil u stánku s rychlým občerstvením a výdejní okno pomaloval fixou. 

Strážníkům to později zdůvodnil tím, že už měli zavřeno, a to ho rozčílilo.  

 

Dva mladé muže na jízdních kolech v Krajinské ulici zaznamenal na kamerách operátor. Jeden z mladíků 

se zastavil u rychlého občerstvení, vytáhl fixu a pomaloval výdejní okno. Na místo byla ihned vyslána 

hlídka městské policie. Strážníkům se podařilo oba mladíky dostihnout v parku Na Sadech. 

Sedmnáctiletý mladík se k činu přiznal a události litoval. Prý ho rozčílilo, že už bylo zavřeno a nemohl 

si nic koupit. 

Strážníci na místo přivolali Policii ČR, která událost převzala k dalšímu šetření tohoto poškození cizí 

věci.  

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26100-opily-muz-usnul-v-placheho-ulici-straznikum-se-pokusil-utect.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26100-opily-muz-usnul-v-placheho-ulici-straznikum-se-pokusil-utect.html
https://www.jcted.cz/budejovicko/mladika-nastvalo-ze-bylo-zavreno-z-hladu-pomaloval-vydejni-okno-fixou/
https://www.jcted.cz/budejovicko/mladika-nastvalo-ze-bylo-zavreno-z-hladu-pomaloval-vydejni-okno-fixou/

