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Pondělí, 1. dubna 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník str. 3  

Autor: ks 

Za alkohol platit nechtěla  
České Budějovice – Čtyřiačtyřicetiletá žena strávila páteční večer v jednom z barů na Pražském 

předměstí. Vypité nápoje však nehodlala zaplatit. Vyřešit situaci tak museli až strážníci. Věra 

ková, mluvčí Městské policie České Budějovice, 

že v půl jedné ráno vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o potížích s agresivní zákaznicí 

baru v Chelčického ulici. Na místě se strážníci od zdejší zaměstnankyně dozvěděli, že dotyčná 

zákaznice obtěžovala ostatní zákazníky a vyvolávala s nimi spory. "Na výzvu obsluhy k 

zaplacení útraty a opuštění baru však nereagovala. K tomu ji následně vyzvali strážníci. 

Čtyřiačtyřiplacení cetiletá žena pod dohledem strážníků svou útratu nakonec uhradila," 

vyprávěla Věra Školková s tím, že odejít žena však odmítla, proto musela být z baru následně 

vyvedena. 

Sobota, 6. dubna 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Dětský mejdan na Sokolském ostrově. Podnapilé děti předávali strážníci 

rodičům 
6.4.2019 23:12  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Párty v parku na Sokolském ostrově si na oslavu konce týdne ve školních 

lavicích uspořádala v pátek večer početná skupina dětí. Nechyběl alkohol a zábava spočívající 

v narušování veřejného pořádku. Náhodní svědci se rozhodli přivolat strážníky. Několik 

mladíků si odneslo pokutu za přestupek proti veřejnému pořádku, další podnapilé nezletilce si 

museli z rukou strážníků převzít jejich rodiče.  

 

V pátek 5. dubna krátce po sedmé hodině večerní vyjížděla hlídka městské policie na Sokolský 

ostrov, kde podle oznámení měla řádit skupina několik desítek nezletilých a popíjet alkohol. 

Před příjezdem strážníků se skupina odebrala neznámo kam. O chvíli později ji však znovu na 

Sokolském ostrově zaznamenal operátor městského kamerového systému. Několik chlapců 

právě trhalo stránky z knihy a ty odhazovali na zem. Jeden z hochů se dokonce snažil papír 

zapálit. To se mu naštěstí nepodařilo. Strážníci na místě nalezli téměř tři desítky dětí ve věku 

čtrnácti až patnácti let. Za znečištění veřejného prostranství si několik mladistvých chlapců 

http://www.fast-kovosrot.cz/
https://www.jcted.cz/budejovicko/detsky-mejdan-na-sokolskem-ostrove-podnapile-deti-predavali-straznici-rodicum/
http://www.fast-kovosrot.cz/
http://www.fast-kovosrot.cz/
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kromě úklidu nepořádku vysloužilo od strážníků pokutu. Strážníci se rozhodli také prověřit 

podezření na popíjení alkoholu. U pěti z nich se skutečně ukázalo, že s alkoholem 

experimentovali. Nejvyšší naměřenou hodnotu 0,61 ‰ ukázala orientační dechová zkouška u 

jednoho z patnáctiletých chlapců. Děti tvrdily, že krabici vína přinesla nějaká z dívek. Která, to 

neprozradily. Strážníci čtveřici dětí pod vlivem předali do rukou přivolaných rodičů. Jeden 

z chlapců vyrazil na cestu domů se souhlasem zákonného zástupce sám. Případem se bude 

dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

 

Sobota, 6. dubna 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Muž vzal práci řidiče, neměl řidičák, ale hlavu si s tím moc nelámal  
sobota, 6. dubna 2019, 15:17 

Budějcká hlídka městské policie kontrolovala v pátek před služebnou v ulici Jaroslava Haška 

náklaďák, který stál na zákazu zastavení. Přestupek s ním chtěli vyřešit na místě. Ukázalo se, 

že muž nemá řidičák a ani ho nikdy neměl. Strážníci zjistili, že sedmadvacetiletý muž pracuje u 

jedné z přepravních firem v Brně. V náklaďáku navíc nejel sám. Na cestu přibral i svého 

závozníka, také neřidiče, který údajně nevěděl o tom, že sedl do auta někomu, kdo nikdy 

neměl papíry. Strážníci na místo mezitím přivolali policisty, kteří řidiči zakázali další jízdu. Muž 

teď bude mít rozhodně co vysvětlovat. „Dalším řešením případu se bude zabývat příslušný 

správní orgán. Sedmadvacetiletému muži nyní za přestupek proti zákonu o provozu na 

pozemních komunikacích hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti v době trvání 

jednoho roku až dvou let,“ upřesnila tisková mluvčí strážníků Věra Školková.  

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23362-muz-vzal-praci-ridice-nemel-ridicak-ale-hlavu-si-s-tim-moc-nelamal.html
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Neděle, 7. dubna 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Na Sokoláku bylo v pátek veselo, strážníci předávali podnapilé nezletilce 

rodičům 
neděle, 7. dubna 2019, 09:47 

Strážníci v pátek kolem sedmé hodiny večerní vyjížděli na Sokolák. Skupinka třiceti nezletilých 

dětí se tam rozhodla oslavit konec týdne ve školních lavicích. Nechyběl alkohol a hlučná 

zábava. Lidé, kteří chodili okolo, zavolali strážníky. Když na místo hlídka přijela, několik chlapců 

trhalo stránky z knihy, které odhazovali na zem. Jeden z chlapců se dokonce snažil papír 

zapálit. To se mu naštěstí nepodařilo. Za nepořádek si několik mladistvých chlapců vysloužilo 

kromě úklidu i pokutu. Tím to ale rozhodně neskončilo. „Strážníci se rozhodli prověřit 

podezření na popíjení alkoholu u nezletilců. U pěti z nich se skutečně ukázalo, že pili. Nejvyšší 

naměřenou hodnotu 0,61 promile ukázala orientační dechová zkouška u jednoho z 

patnáctiletých chlapců. Krabici s vínem měla podle dětí přinést jedna z dívek. Strážníci čtveřici 

nezletilců následně předali do rukou přivolaných rodičů,“ popsala tisková mluvčí strážníků 

Věra Školková. Případem se bude dál zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí 

budějckého magistrátu.  

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23367-na-sokolaku-bylo-v-patek-veselo-straznici-predavali-podnapile-deti-rodicum.html

