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Čtrnáctiletá dívka se opilá potácela po hřišti a matka hlídala roční dceru 

opilá 

15.4.2019 8:10  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci českobudějovické městské policie řešili v pátek dva poměrně 

alarmující případy opilosti. V prvním případě šlo o mladé dívky a chlapce, kteří se opili na hřišti 

a jedna z nich tak, že jí strážníci naměřili přes jeden a půl promile. A před tím ještě řešili 

oznámení partnera, který je přivolal k opilé matce pečující o roční dítě.  

Na oznámení o zjevně podnapilé dívce potácející se na dětském hřišti v Krumlovské ulici 

vyjížděla hlídka městské policie v pátek 12. dubna v půl šesté odpoledne. Strážníci na místě 

nalezli dvě dívky a dva chlapce ve věku čtrnácti až patnácti let. Strážníci je následně podrobili 

orientační dechové zkoušce na alkohol. Patnáctiletá dívka nadýchala 1,04 ‰, jeden z jejích 

stejně starých kamarádů 0,67 ‰. Nejvyšší hladinu alkoholu však strážníci naměřili u 

čtrnáctileté dívky, která se jen stěží držela na nohou. Přístroj na měření alkoholu v dechu 

ukázal alarmující výsledek 1,67 ‰. 

Strážníci proto na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Lékař po posouzení stavu 

dotyčné dívky rozhodl o jejím převozu do českobudějovické nemocnice. Ostatní podnapilé děti 

si převzali z rukou strážníků jejich rodiče. Celým případem se bude dále zabývat oddělení 

sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

V pátek krátce před polednem vyjížděla hlídka městské policie také do městské lokality Čtyři 

Dvory na oznámení o podnapilé matce pečující o malé dítě. Strážníky na místě oslovil partner 

dotyčné ženy. Ten při příchodu domů ze zaměstnání nalezl svou partnerku podnapilou. 

Podobný případ se podle něj nestal poprvé. V důsledku opakujícího se požívání alkoholu žena 

měla zanedbávat péči o jejich osmnáctiměsíční dceru. Dívenku si tentokrát dočasně převzala 

její babička. 

Strážníci následně čtyřicetiletou matku dítěte vyzvali k podání vysvětlení. Žena přiznala, že 

alkohol skutečně pila, podrobit se orientační dechové zkoušce na alkohol však odmítla. Dalším 

šetřením celého případu se bude dále zabývat Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

českobudějovického magistrátu. 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/ctrnactileta-divka-se-opila-potacela-po-hristi-a-matka-hlidala-rocni-dceru-opila/
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Zdroj: Právo, str. 9  

Autor: kal 

Opilá čtrnáctiletá dívka skončila v nemocnici  
Namol opilá čtrnáctiletá dívka, která se potácela po dětském hřišti v českobudějovické čtvrti 

Rožnov, skončila o uplynulém víkendu v péči lékařů českobudějovické nemocnice. Nadýchala 

1,67 promile. Na dívku, která sotva stála na nohou, upozornila městskou policii kolemjdoucí 

žena. 

"Strážníci v Krumlovské ulici na dětském hřišti našli dvě dívky a dva chlapce ve věku čtrnáct až 

patnáct let. Všichni se podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol. Patnáctiletá dívka 

nadýchala 1,04 promile, jeden z jejích stejně starých kamarádů 0,67 promile. Nejvyšší hladinu 

alkoholu naměřili strážníci u čtrnáctileté dívky. Výsledek byl alarmující a strážníci proto 

přivolali záchrannou službu," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková s 

tím, že dívka byla převezena do nemocnice. 

Ostatní podnapilé děti si převzali rodiče a celým případem se bude zabývat oddělení sociálně 

právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

 

Úterý, 16. dubna 2019 

Zdroj: Hitrádio Faktor, zprávy v 8:00, pořadí 3 

Autor: redakce 

Českobudějovičtí strážníci budou ve městě uklízet jehly po 

narkomanech 
Vladan HÝL, moderátor 

Českobudějovičtí strážníci budou ve městě uklízet jehly po narkomanech, připojí se tak k 

celorepublikové akci "Jehla". Kontrolovat budou třeba centrum města, parky nebo dětská 

hřiště. Loni strážníci v celém Česku posbírali během jediného dne po narkomanech asi 1000 

jehel a stříkaček. 
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Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Jana Urbanová 

Českobudějovičtí strážníci sbírali použité jehly, našli jich víc než loni 

16.4.2019 16:54  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Českobudějovičtí strážníci se v úterý vydali do terénu, aby po krajském 

městě posbírali použité injekční stříkačky. Procházeli osvědčené lokality jako jsou parky, 

dětská hřiště i odpočinkové zóny. Loni strážníci na různých místech Budějovic našli celkem 18 

použitých injekčních stříkaček. Letos to bylo o něco více. 

Akce Jehla probíhala na rizikových místech na území města od dnešního rána až do čtvrté 

hodiny odpolední. "Nejvíc infekčního materiálu nacházíme na starém nákladovém nádraží, to 

je asi nejznámější lokalita, kde ty stříkačky jsou, nicméně najdou se po celých Českých 

Budějovicích. Říká se, že jsou i na dětských hřištích, ale tam jich je minimum," vyvrací mluvčí 

strážníků David Štýfal jeden rozšířený mýtus. Během celodenní akce nakonec strážníci v 

krajském městě sesbírali 25 použitých injekčních stříkaček. Do terénu ale vyrážejí na sběr 

použitých jehel celoročně.  

Každý, kdo na infekční materiál narazí by měl uvědomit městskou policii na lince 156. 

"Zpravidla by lidé na stříkačku neměli vůbec sahat a vždy zavolat městskou policii. Strážníci na 

místo přijedou, seberou ji a odborně zlikvidují," radí mluvčí českobudějovických strážníků 

Štýfal. 

Ve dnech 4. a 5. 4. proběhla pravidelná preventivní akce Jehla také ve Strakonicích. Strážníci 

společně s asistenty prevence kriminality zkontrolovali během dvou dnů více než dvacet 

dětských hřišť a pískovišť. Všechna hřiště byla v pořádku, bez nálezu ani jediné stříkačky. 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/ceskobudejovicti-straznici-sbirali-pouzite-jehly-nasli-jich-vic-nez-loni/
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Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Opilý mladík ničil veřejné toalety, na záchytce si ho vyzvedla matka 
 středa, 17. dubna 2019, 14:42 

Opilý muž měl podle strážníků v pondělí 15. dubna krátce po deváté hodině večer ničit na 

Sokoláku veřejné toalety. Hlasitě nadával a sotva stál na nohou, přesto se strážníkům pokusil 

utéct. To mu ale nevyšlo a v poutech byl převez na záchytku, kde si ho vyzvedla matka. V době 

příjezdu hlídky měl osmnáctiletý muž na hlavě drobné poranění. Kde k němu přišel, ale nechtěl 

prozradit. Nespolupracoval a s výzvami od strážníků si také moc hlavu nelámal. Z místa se 

nakonec pokusil utéct. „Bylo proti němu použito donucovacích prostředků a byla mu nasazena 

služební pouta,“ popsal tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. Mladík nadýchal 2,14 promile a 

po ošetření byl převezen na záchytku, kde už na něj čekala matka, která si ho převzala do své 

péče. Událost bude mít pro výtržníka dohru. Celou věc si převzal budějcký magistrát. Mladík 

je podezřelý hned z několika přestupků proti veřejnému pořádku a proti majetku, za který mu 

hrozí pokuta až padesát tisíc korun.  

 

Sobota, 20. dubna 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Jan Luxík 

Strážníci v Budějcích loni řešili méně přestupků 
 sobota, 20. dubna 2019, 15:04 

Českobudějovická městská policie loni řešila 34.453 přestupků, což je přibližně o 1500 méně 

než v roce 2017. Největší podíl z toho loni tradičně tvořily dopravní přestupky. Například jen 

kvůli špatnému parkování nasadili strážníci loni téměř 5300 takzvaných botiček. „Když si 

vezmeme to celkové číslo, znamená to, že loni strážníci každý den v průměru řešili stovku 

přestupků,“ uvedl budějcký primátor Jiří Svoboda. Městská policie vybrala na pokutách více 

než pět milionů korun. Překročení rychlosti naměřili strážníci řidičům automobilů v 1821 

případech. Městská policie může nyní rychlost měřit na 33 místech v Českých Budějovicích, 

řekl primátor. Ke konci loňského roku pracovalo u městské policie 132 zaměstnanců. Z toho 

110 bylo strážníků. „Nejvíce z nich máme ve věkové skupině 31 až 40 let. Jedná se téměř o 

polovinu strážníků,“ uvedl Svoboda. Dodal, že policie letos chce přijímat ještě další strážníky. 

Minimálně by jich mělo být podle primátora deset. Od 1. května loňského roku město zvýšilo 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23488-opily-mladik-nicil-verejne-toalety-na-zachytce-si-ho-vyzvedla-mamka.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23520-straznici-v-budejcich-loni-resili-mene-prestupku.html
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plat strážníkům o 1500 korun, průměrná mzda tak vzrostla na 36.100 korun. Navýšení platu 

mělo snížit poměrně vysokou fluktuaci u městské policie. 

 

Neděle, 21. dubna 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Jana Urbanová 

Starší muž v Budějovicích střílel vzduchovkou na ptáky, zastřelil straku 
21.4.2019 11:44  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Střelbu vzduchovkou mohli slyšet v posledních dnech obyvatelé městské 

části Čtyři Dvory. Jeden z místních obyvatel si dokonce vybral ke střelbě za cíl létající ptactvo. 

Na zahradě obyvatelky v ulici U Výstaviště skončila zastřelená straka. Žena už dále neváhala a 

přivolala na pomoc strážníky. Muže se vzduchovkou teď čekají potíže se zákonem.  

V sobotu 20. dubna krátce po sedmé hodině večerní vyjížděla hlídka městské policie na 

oznámení o zastřelené strace do ulice U Výstaviště. "Žena, která událost oznamovala, 

strážníkům popsala, že muž z jejího sousedství měl opakovaně střílet po létajícím ptactvu. 

Právě toho dne skončila na jejím pozemku zastřelená straka, která se stala obětí střelby," 

uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Strážníkům se vzápětí podařilo dotyčného šestašedesátiletého muže kontaktovat. „Ten 

přiznal, že skutečně vlastní vzduchovou pušku, ale střílí s ní pouze do terče. Obvinění ze střelby 

na živé cíle ale popřel," doplnila mluvčí strážníků. Celým případem se bude dále zabývat 

správní orgán. Muži tak hrozí za přestupek maximálně pokuta. 

 

Neděle, 21. dubna 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

V Budějcích opět řádí podvodníci z Rumunska. Vydávají se za neslyšící a 

vybírají od lidí peníze 
neděle, 21. dubna 2019, 14:16 

Rumunští podvodníci, vydávající se za neslyšící, se po několika měsících vrátili na jih Čech. 

Tentokrát je díky pomoci veřejnosti zadrželi budějčtí strážníci. Podvodníci se vydávali opět za 

neslyšící, kteří vybírají finanční prostředky pro tělesně postižené a chudé děti. Hlídka městské 

policie řešila ve čtvrtek v půl jedenácté dopoledne podvodníka, který se vydával za neslyšícího 

https://www.jcted.cz/budejovicko/starsi-muz-v-budejovicich-strilel-vzduchovkou-na-ptaky-zastrelil-straku/
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23526-v-budejcich-opet-radi-podvodnici-z-rumunska-vydavaji-se-za-neslysici-a-vybiraji-od-lidi-penize.html
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a vybíral peníze na vymyšlenou sbírku. Strážníky upozornil člověk, kterého Rumun oslovil. 

Sedmačtyřicetiletý Rumun stačil na náměstí Fr. Ondříčka vybrat 500 korun. Před hlídkou se 

snažil schovat na parkovišti mezi auty. Papír s vymyšlenou sbírku odhodil pod jedno ze 

zaparkovaných aut. „I když podvodník tvrdil, že žádnou finanční hotovost nevybral, strážníkům 

se přihlásila jedna z dárkyň. Žena potvrdila, že před několika minutami muži na veřejnou sbírku 

pro neslyšící dala 200 korun. Sedmačtyřicetiletý Rumun, který ve skutečnosti slyší celkem 

obstojně, šel nakonec s pravdou ven. Darované peníze podvedené ženě na pokyn strážníků 

vrátil a odevzdal jim dalších 300 korun, které se mu do té doby podařilo neoprávněně získat,“ 

popsala tisková mluvčí strážníků Věra Školková. Dalším šetřením celého případu se bude nyní 

zabývat správní orgán. Za přestupek proti pořádku v územní samosprávě hrozí podvodníkovi 

pokuta až 100 tisíc korun.  

 

Neděle, 21. dubna 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Senior ve Čtyřech Dvorech střílel vzduchovkou z okna 
neděle, 21. dubna 2019, 11:06 

Šestašedesátiletý muž si krátil dlouhou chvíli střelbou ze vzduchovky z okna. Jako cíl si vybral 

létající ptactvo. Na střelce zavolala strážníky jedna z žen, které na zahradě skončila mrtvá 

straka. Muže se vzduchovkou teď čekají nemalé problémy. Hlídka na oznámení o střílejícím 

seniorovi vyjížděla včera krátce po sedmé hodině večer. „Žena, která událost oznamovala, 

strážníkům popsala, že muž z jejího sousedství měl několik dní opakovaně střílet po létajícím 

ptactvu. Právě včera skončila na jejím pozemku zastřelená straka,“ popsala tisková mluvčí 

strážníků Věra Školková. Strážníkům se šestašedesátiletého muže podařilo najít. Ten sice 

přiznal, že vzduchovku má, ale střílí prý jen do terče. Že by střílel po ptácích odmítl. Celým 

případem se bude dále zabývat správní orgán. 

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23525-senior-ve-ctyrech-dvorech-strilel-vzduchovkou-z-okna.html

