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__________________________________________________________________________ 

Podnapilý muž udeřil sklenicí do vozu strážníků, zranil si ruku a dal 

se na útěk 
 

Až opakované výzvy českobudějovických strážníků přiměly muže k odchodu z místa, 

kde na veřejnosti popíjel alkohol. Jenže cestou se zastavil u vozidla městské policie a 

sklenicí udeřil do bočního okénka. Skončil se zraněnou rukou a poté i v poutech. 

Několik lidí popíjelo ve čtvrtek večer u výdejového okna v Hroznové ulici v Českých 

Budějovicích. To vzbudilo pozornost operátora městského kamerového systému. Pití 

alkoholu je totiž v těchto místech zakázáno obecně závaznou vyhláškou města. 

Strážníci dorazili na místo a všechny přítomné poučili, že v těchto místech je pití 

alkoholu obecně závaznou vyhláškou města zakázáno a po vyřešení přestupku 

domluvou je vyzvali k opuštění místa, informovala mluvčí českobudějovických strážníků 

Věra Školková s tím, že jeden z přítomných mužů se vydal k odchodu až po 

opakovaných výzvách strážníků. 

„Přitom se náhle zastavil u stojícího služebního vozidla městské policie a sklenicí, kterou 

držel v ruce, udeřil do bočního okna. Poté se dal na útěk. Strážníci ho okamžitě dostihli 

a nasadili mu služební pouta. Provedení orientační dechové zkoušky na alkohol muž 

odmítl. Strážníci mezitím zjistili, že úderem sklenicí si muž způsobil krvácivé zranění na 

ruce. Na místo proto přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ho převezla 

k lékařskému ošetření do zdravotnického zařízení,“ popsala mluvčí. 

Osmadvacetiletý muž z Plzeňska se bude za odmítnutí orientačního vyšetření na 

alkohol zpovídat z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek. Za ten mu hrozí pokuta až do 50 tisíc korun. Případem poškozeného 

služebního vozidla městské policie se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení 

Policie ČR – město. 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-muz-uderil-sklenici-do-vozu-strazniku-zranil-si-ruku-a-dal-se-na-utek.html
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Pátek, 30. dubna 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Lenka Pospíšilová 

__________________________________________________________________________ 

Záhadný muž, který chodí ulicemi Budějovic s obřím křížem, může 

být řezbář Honza    

Ulicemi jihočeské metropole se pohybuje zvláštní postava. Muž oblečený jen do 

pytlové sutany, na nohou sandály vláčející obrovský dřevěný kříž. Přes rameno nese 

brašnu. Viděli jste ho také?  

"V přihlížejících tento muž vyvolává řadu dotazů. Je to bezdomovec, blázen, recesista 

praktikující další protest? Deník se snažil zjistit více o jeho počínání i osudu. Pátrání však 

nepřineslo kýžené ovoce, osobní setkání se zatím nepodařilo.  

Nikoho neobtěžuje  

Podle mluvčího českobudějovických strážníků Davida Štýfala městská policie zná 

totožnost záhadného muže. "Naši strážníci ho kontrolovali, víme, že se pohybuje 

městem, ale nejsou na něj žádné stížnosti z řad veřejnosti, že by žebral nebo dělal 

nepořádek," popsal s tím, že nedělá problémy.  

S křížem vychází v podvečer. Lidé ho viděli na Lannově třídě i Senovážném náměstí. 

"Nikoho neobtěžuje, pouze klidně prochází, a tak není důvod ho v této souvislosti 

kontrolovat," uvedl Štýfal.  

Ježíš a kříž v náboženství 

Nesení kříže je epizoda pašijí Ježíše Krista bezprostředně předcházející jeho ukřižování, 

při které je nesen Ježíšův kříž na místo popravy, Golgotu. Západní křesťanská tradice 

zdůrazňovala nesení kříže samotným Ježíšem, které mělo symbolický význam hodný 

následování, každý si nese svůj kříž.  

Bydlel v parku Stromovka  

Jak informovala čtenářka, která si přála zůstat v anonymitě, má jít o řezbáře a 

bezdomovce Honzu. "Na ulici se dostal kvůli dluhům, dříve bydlel na kraji Stromovky v 

lesíku u toalet," sdělila. Podle jejích slov mu strážníci zabavili všechny darované věci a 

z provizorního obydlí nezbylo nic. "Loni ho vyhodili a zabavili teplou bundu, zimní boty 

i stan, které mu naši přátele poskytli," dodala. Od té doby chodí v jutovém pytli.  

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zahadny-muz-ktery-chodi-ulicemi-budejovic-s-obrim-krizem-muze-byt-rezbar-honza-2.html
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"Divím se, že přežil zimu, je to slušný, laskavý člověk. Nikdy nikomu neublížil a byl hodný 

také na děti," vysvětlila.  

To, že by ho strážníci vyhodili a sebrali mu majetek mluvčí Městské policie České 

Budějovice popírá. "Neexistuje, abychom někomu něco zabavovali. Mohlo se stát v 

případě nepořádku, že toto místo někdo oznámil na magistrát jako černou skládku a 

město si prostřednictvím technických služeb zajistilo úklid. Strážníci mohli například 

asistovat pracovníkům, aby nedošlo k napadení," vysvětlil David Štýfal.  

V azylovém domě ho neznají  

Podle vedoucí Domu sv. Pavla Petry Vohlídalové jejich služby tento člověk nevyužívá. 

"Neznají ho ani pracovníci z terénního programu. K nám do azylového domu nechodí," 

sdělila Petra Vohlídalová.  

Na sociální síti se po zveřejnění příspěvku rozvířila diskuse, těžko odhadovat, která 

tvrzení se zakládají na pravdě. Kříž onoho muže měl být podle jednoho komentujícího 

skryt u pošty na Senovážném náměstí, ve středu odpoledne po něm však nebylo ani 

památky.  

Může být lehce agresivní  

Další komentáře hovoří o tom, že v Budějovicích navštívil i obchodní dům Kaufland. V 

té době však nosil ještě sukovici. "Hlavně se ho na ten kříž neptejte a nefoťte si ho. K 

nám do Kauflu přišel jako Mojžíš, a odešel bez hole a žebračky, protože to po nás hodil," 

varoval čtenář Michal s tím, že rozhovor s tímto pánem nebude možný. "Ještě nedávno 

chodil s drakem na rameni a s mečem za opaskem. Moc nemluví, ale když ano, tak je 

to jak z jiného světa," shodli se další dva komentující.  

Neúspěšné pátrání  

Ani provozovatelé stánků s rychlým občerstvením na zastávkách MHD Senovážného 

náměstí neměli o pohybu zvláštní postavy povědomí. "Viděl jsem fotografii na 

facebooku, ale osobně jsem ho nepotkal," řekl jeden z nich. Druhý po dotazu a spatření 

snímku podotkl, že by to mohl být nějaký blázen. "Neviděl jsem ho a nevím, na co tím 

upozorňuje. Myslím, že by to mohl narušený člověk," přemýšlel nahlas.  

V neděli 25. dubna po půl sedmé večer byl novodobý Ježíš zachycen na fotografii v 

Suchém Vrbném. "Potkal jsem ho u Trefy, prošel přes parkoviště, řekl si o almužnu a 

pokračoval dál přes lávku," popsal Tomáš Miklík jeho pohyb v lokalitě.  

VÝZVA: Máte nějaké další informace či fotografie tohoto muže, podělte se s Deníkem 

a pošlete nám je na: redakce.ceskobudejovicky@denik.cz  
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Pátek, 30. dubna 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Lenka Pospíšilová 

__________________________________________________________________________ 

Služebna se přestěhuje    

 

KRÁTCE Z BUDĚJOVICKA  

České Budějovice – Od roku 2013 sloužil nebytový prostor na adrese V. Volfa číslo 10 

městské policii, konkrétně jako služebna pro asistenty prevence kriminality. "Bylo to na 

základě smlouvy se Stavebním bytovým družstvem.  

Nyní ale přišla výhodnější nabídka od Správy domů a dojde ke zřízení nové služebny 

jen o pár bloků dál, v ulici V. Volfa číslo 23," uvedl primátor Jiří Svoboda. Nyní v Českých 

Budějovicích působí šest asistentů prevence kriminality. "Asistenti znají místní prostředí 

a působí jako přirozené autority. Ve spolupráci s policií, městskou i státní a sociálními 

pracovníky se jim celkem daří eliminovat závadové chování. Jejich přítomnost v 

problémových částech města je vnímána pozitivně. Dohlížejí například na dodržování 

veřejného pořádku, ale řeší také rodinné nebo sousedské spory, " přibližuje budějovický 

primátor.  
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Čtvrtek, 29. dubna 2021 

Zdroj: Jižní Čechy TEĎ (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Libuše Kolářová 

__________________________________________________________________________ 

Budějovice už nebudou posílat úředníky do očkocentra. V krajském 

zastupitelstvu se kvůli tomu odehrála přestřelka    

JIŽNÍ ČECHY - Slovní přestřelka se na dnešním zasedání krajských zastupitelů odehrála 

na téma očkovacích center a pomoci úředníků v nich. Když hejtman Martin Kuba (ODS) 

informoval o situaci v očkování v Jihočeském kraji, poznamenal, že všechny radnice 

okresních měst vyjádřily ochotu i nadále pomáhat v očkocentrech poskytováním svých 

zaměstnanců. Kromě Českých Budějovic. "Tam jsme se dozvěděli, že už mají moc práce 

a vyčíslili nám i náklady, které město s touto službou má," poznamenal hejtman. A 

připojil poznámku, že peníze města jsou penězi všech občanů, nikoliv radnice, a jde o 

službu právě pro ně.  

Na to reagoval budějovický primátor Jiří Svoboda (ANO). Podle jeho slov rozhodnutí o 

tom, že zaměstnanci magistrátu už dál v budějovickém očkocentru pomáhat nebudou, 

neučinil on, ale tajemník úřadu. Tedy Zdeněk Řeřábek. A připomněl, že město poskytuje 

autobus, který vozí zájemce od brány Výstaviště k pavilonu očkocentra a také strážníky 

městské policie pro servis občanům. Do debaty se vložil lišovský starosta Jiří Švec 

(STAN). Zpochybnil, zda je nutné udržovat v chodu nynější kapacitu očkocenter, když 

už mohou ve větší míře očkovat i praktičtí lékaři. "Já bych za radnici odpověděl 

podobně jako Budějovice, když už není nouzový stav," řekl a tím nadzdvihl některé 

kolegy v zastupitelstvu.  

František Konečný (ANO) se ale obul především do svého stranického kolegy Jiřího 

Svobody a tím v debatě o očkování vyvřela na povrch válka v budějovickém ANO. Byl 

to totiž právě Svoboda, kdo od dnešního zasedání vyměnil v čele stranického klubu 

ANO v krajském zastupitelstvu Františka Konečného. Konečný uvedl: "Kdysi jsme si 

říkali, jak budeme všichni v epidemii pomáhat. Lidsky nechápu, že primátor 

argumentuje tím, že nemá kompetence. To je lidsky smutné, je to selhání pana 

primátora."  

 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/budejovice-uz-nebudou-posilat-uredniky-do-ockocentra-v-krajskem-zastupitelstvu-se-kvuli-tomu-odehrala-prestrelka/
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Tomáš Hajdušek z ODS pobouřeně zareagoval na vystoupení Jiřího Švece: "To je 

hrozné! Je úplně jedno, že skončil nouzový stav. Společnost je paralyzovaná, řada lidí, 

kteří mají už rok zavřené provozovny, mele z posledního, tak kdo jiný než úředníci, kteří 

nepřišli k žádné újmě, by měl pomáhat! Je mi úplně jedno, jestli budějovické radnici 

velí primátor nebo tajemník, pane primátore, tak si to zařiďte, ať vás tajemník 

poslouchá. Ve Strakonicích chodí pomáhat i studenti a vy si tu řešíte svoje budějovické 

boje!"  

Primátor Svoboda to nenechal bez odpovědi: "V čele města stojí primátor, úřad ale řídí 

tajemník, ano, tomu mohu úkol uložit, ale pracovně právní kompetence směrem k 

zaměstnancům má tajemník. Mezi zaměstnanci by se našli lidé, kteří by rádi šli 

pomáhat, ale nemůžou, když jim to zaměstnavatel neumožní."  

A svou si vedl i Jiří Švec z Lišova: "Když úředník dělá svou práci dobře, tak má co dělat 

a úředníci teď musí dohánět i to, co nemohli dělat během home office, úředník není 

žádný hadr na holi!"  

Nato Ivana Stráská (ČSSD) upozornila, že se debata zcela odchýlila od tématu a 

požádala, aby tuhle přestřelku debatéři ukončili. Rovněž hejtman podotkl, že se jednání 

stále ještě nachází v bodu informace o činnosti Asociace krajů a v té souvislosti chtěl 

přiblížit aktuální situaci v proočkování Jihočechů.  

Lidí nad 80 let už je v kraji proočkováno 75 procent, v této kategorii nejvíc v republice. 

Lidí 70+ je v Jihočeském kraji naočkováno 72 procent a lidí v kategoriích 60 a 65+ se 

zatím přihlásilo k očkování kolem 40 procent.  
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Pondělí 26. dubna - Pátek 30. dubna 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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