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Pondělí, 29. dubna 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1  

Autor: zz 

Had cestoval v kupé načerno  
České Budějovice – Včera ráno před 8. h vyděsil ženu ve vlaku na trase Plzeň – Brno had lezoucí 

po závěsu okna v kupé. Všimla si ho při zastávce v Budějovicích. Na pomoc přispěchali strážníci, 

nejedovatou korálovku sedlatou odchytili a převezli do zoo v Hluboké nad Vltavou. Vlak odjel 

se zpožděním. 

 

Pondělí, 29. dubna 2019 

Zdroj: Lidové noviny, str. 4  

Autor: čtk 

Had zpozdil vlak, lezl po závěsu v kupé  
DRAMA NA KOLEJÍCH 

ČESKÉ BUDĚJOVICE Vlak jedoucí v neděli ráno z Českých Budějovic na Brno měl zhruba 20 

minut zpoždění, protože v kupé lezl po závěsu had. Všimla si ho cestující a zavolala městské 

strážníky. Nejedovatou korálovku sedlatou chytili a odvezli do zoo. "Statečná žena, která 

užovkovitého hada v kupé nalezla, neutrpěla žádnou újmu a pokračovala v cestě. Jak se 

dotyčný plaz do vlaku dostal, se zjistit nepodařilo," uvedla mluvčí strážníků Věra Školková. 

 

Pondělí, 29. dubna 2019 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 15  

Autor: pk 

Strážníci chytali hada, který lezl v kupé po závěsu  
Jižní Čechy 

Nevšední případ museli včera řešit českobudějovičtí strážníci. Zaměstnal je had, který lezl po 

závěsu vlaku jedoucího ráno z krajského města na Brno. Všimla si ho žena, jež přivolala 

městskou policii. Kvůli zásahu musel být pozdržený plánovaný odjezd soupravy do doby, než 

strážníci plaza odchytili. Ti na místě zjistili, že se jedná o nejedovatou korálovku sedlatou. Po 

odchycení hada převezli do Zoo Hluboká. Jak se korálovka do vlaku dostala, se nepodařilo 
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zjistit. O necelou hodinu později pak ještě strážníci odchytávali dva koně volně pobíhající v 

areálu Jihočeské univerzity. 

 

Pondělí, 29. dubna 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz)  

Autor: Elmíra Talířová 

Na Sadech zkolaboval pětapadesátiletý muž. Pomoct museli strážníci 
pondělí, 29. dubna 2019, 10:56 

Jen díky rychlému zásahu strážníků městské policie se podařilo obnovit životní funkce 

pětapadesátiletému muži, kterého v neděli ráno postihla Na Sadech náhlá zdravotní příhoda. 

Po resuscitaci byl muž předán do rukou zdravotníků. V neděli před šestou hodinou ráno 

projížděla hlídka městské policie ulicí Na Sadech. „Na chodníku u zastávky městské hromadné 

dopravy strážníci spatřili dvě ženy sklánějící se nad ležícím mužem. Bylo zjevné, že muže 

postihla náhlá zdravotní příhoda. Strážníci se okamžitě rozhodli jednat. Ve snaze komunikovat 

s mužem však u něj došlo k zástavě základních životních funkcí,“ popsala mluvčí městské 

policie Věra Školková. Strážníci okamžitě začali s resuscitací. Po několika minutách se jim 

podařilo životní funkce u muže obnovit. Na místo po chvíli dorazili i zdravotníci, které přivolala 

jedna z přítomných žen. Muže si převzali do péče a převezli ho do budějcké nemocnice.  

 

Pondělí, 29. dubna 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz)  

Autor: Mgr. Věra Školková 

Budějovičtí strážníci zachraňovali život pětapadesátiletému muži 
29.4.2019 14:51  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci Městské policie České Budějovice zachraňovali v neděli ráno 

život pětapadesátiletého muže. Toho postihla náhlá zdravotní příhoda v parku Na Sadech. 

Strážníkům se podařilo okamžitou resuscitací u muže obnovit životní funkce. Muž skončil v 

rukou lékařů. 

V neděli 28. dubna krátce před šestou hodinou ranní projížděla hlídka městské policie ulicí Na 

Sadech. Na chodníku u zastávky městské hromadné dopravy strážníci spatřili dvě ženy 

sklánějící se nad ležícím mužem. Bylo zjevné, že muže postihla náhlá zdravotní příhoda. 

Strážníci se okamžitě rozhodli jednat. Ve snaze komunikovat s mužem však u něj došlo k 

zástavě základních životních funkcí. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23600-na-sadech-zkolaboval-petapadesatilety-muz-resuscitovat-ho-museli-straznici.html
https://www.jcted.cz/budejovicko/budejovicti-straznici-zachranovali-zivot-petapadesatiletemu-muzi/


 

  

ŠTÝFAL DAVID 3 

 

MONITORING TISKU - 18. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Strážníci proto neprodleně začali s resuscitací. Po několika minutách se jim podařilo životní 

funkce u muže obnovit. V té době již byla na cestě zdravotnická záchranná služba, kterou již 

před příjezdem strážníků přivolala jedna z přítomných žen. Muže si následně převzali do svých 

rukou zdravotníci, kteří ho převezli do českobudějovické nemocnice. 

 

Úterý, 30. dubna 2019 

Zdroj: Právo, str. 10  

Autor: kal 

Ženu vyděsil ve vlaku lezoucí had  
Had lezoucí po okenním závěsu v kupé vlaku vyděsil v neděli 28. dubna ženu, která ráno usedla 

do vlaku na českobudějovickém nádraží. Vystrašená žena okamžitě zavolala na pomoc 

městské strážníky. "Na místo byla vyslána hlídka speciálně vyškolená na odchyt zvířat. Strážníci 

na místě zjistili, že se jedná o korálovku sedlatou, která není jedovatá," uvedla mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Kvůli odchytu hada měl vlak jedoucí na trase Plzeň–Brno asi dvacetiminutové zpoždění. 

Korálovku se podařilo odchytit a hlídka ji v uzavřeném boxu určeném na přepravu zvířat 

převezla do hlubocké zoologické zahrady. Jak se ale had do vlaku dostal, zůstává zatím 

záhadou. V ten den to ale nebyl pro českobudějovickou městskou policii jediný odchyt zvířat. 

Po lapení hada spěchali odchytávat několik koní, kteří volně pobíhali po areálu Jihočeské 

univerzity v Branišovské ulici. Koně utekli z nedaleké ohrady. Strážníkům se je podařilo vrátit 

do ohrady během několika minut. 

 

Pátek, 3. května 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz)  

Autor: Elmíra Talířová 

Majitelé budějckých barů bojují proti vyhlášce. Dodržujte noční klid a 

pořádek v ulicích, vyzývají zákazníky  
Chceme noční Budějce. Tak se jmenuje kampaň, kterou se snaží majitelé klubů a barů v 

Budějcích zabránit vyhlášce, která by regulovala otevírací dobu jejich podniků. Na vině je hluk 

a nepořádek, který jde ruku v ruce s nočním životem v centru města. 

Hlasitá hudba, hluk, nepořádek a rvačky. To jsou jedny z hlavních důvodů, kvůli kterým měla 

vzniknout vyhláška omezující otevírací dobu barů a podniků v Budějcích. Krok, ke kterému se 

https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/4686-majitele-baru-bojuji-proti-vyhlasce-dodrzujte-nocni-klid-a-poradek-v-ulicich-vyzyvaji-zakazniky.html
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chtěla radnice uchýlit, se nelíbil majitelům těchto provozoven, a proto se rozhodli zkusit 

problém vyřešit po svém. 

"Skupina majitelů klubů a barů v centru vyzvala město ke schůzce, na které předložili koncept, 

jak situaci řešit," prozradil náměstek primátora Juraj Thoma. 

Plakát a zároveň samolepka, kterou budou podniky, zapojené do iniciativy, označeny. 

Podniky by měly podle Thomy prostřednictvím ochranky před klubem zajistit, aby lidé 

nevynášeli ven sklo a nedělali na ulicích nepořádek. Stejně tak by se měly postarat o to, aby 

nebyl před podniky hluk. "Majitelé se také zavázali k tomu, že jejich provozovny budou 

zajištěné proti tomu, aby nebyla slyšet hudba hrající uvnitř. Znamená to zavřené dveře a okna. 

Navíc by měli mít aparatury osazené omezovačem výkonu," popsal Thoma. 

Nejhlučnější a nejproblémovější lokality, které budou vytipovány na pravidelných schůzkách s 

městskou policií, budou více kontrolovány také strážníky. 

ČTĚTE TAKÉ: Lidé bydlící v centru Budějc bojují proti porušování nočního klidu. Město chystá 

vyhlášku 

"Jsou to kroky, kterými se snažíme situaci nějak řešit. Nechceme vyhlášku, nechceme, aby v 

Budějcích někdo řídil, do kdy se mohou lidé bavit. Zároveň ale chápeme, že někteří se opravdu 

chovají jako prasata. Prostě s tou situací chceme něco dělat," vysvětluje jeden z majitelů baru 

v centru města. 

Stejný názor má i oblíbená noční Restaurace U Šebestů. "Každý musí začít hledat hlavně u sebe 

samého. Přestaňme dělat bordel a hlučet v ulicích v době nočního klidu! Pojďme se chytnout 

všichni za nos. Nechceme přece, aby nás město omezovalo v tom co smíme, a co ne," vyzývají 

lidi na Facebooku. 

Rozhodne se v září 

Vyhláška ale ze stolu úplně smetená není. K tomuto bodu se rada města vrátí znovu v září. "Na 

základě navržených opatření v září vyhodnotíme, jak moc účinný tento režim je, a podle toho 

se rozhodne, jestli vyhláška vznikne," vysvětlil náměstek Thoma a dodal, že posuzování bude 

probíhat na základě policejních zpráv a informací od lidí, kteří bydlí v okolí. 

"Iniciativa je to hezká. Teď ještě, aby fungovala," reagovala na podmínky navržené majiteli 

podniků obyvatelka ulice Dr. Stejskala. Pokud se situace nezmění a kolem klubů a barů bude i 

nadále hluk, město k obecné závazné vyhlášce stejně přistoupí. Regulace otevírací doby by 

přitom měla platit pro různé lokality Budějc. Netýkala by se pouze centra města. 

A jakou otevírací dobu by vyhláška vymezovala? "Provozovny by nesměli otevírat dříve než v 

6 hodin ráno. Pokud následuje pracovní den, zavírat by se mělo ve 24 hodin, pokud je 

následující den volno, otevřeno bude moct být do dvou hodin ráno," uzavřel Thoma. 
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Sobota, 4. května 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)  

Autor: Kamila Dufková 

V Budějcích chytli hledaného z Prachatic 
4.5.2019  

České Budějovice - Protože se po šestadvacetiletém muži z Prachaticka, který se ukrýval před 

zákonem, slehla zem, policisté po něm vyhlásili celostátní pátrání. V pátek 3. května večer se 

ho podle mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové podařilo vypátrat 

českobudějovickým strážníkům. 

V sedm hodin večer totiž prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost na 

českobudějovickém Pražském předměstí. "V blízkosti obchodního centra na Pražské třídě 

strážníci náhle spatřili jim známou tvář. Ta patřila šestadvacetiletému muži z Prachaticka, 

jehož fotografie právě figurovala v celostátní pátrací databázi Policie České republiky. Když 

strážníci muže zastavili a provedli kontrolu jeho totožnosti, jejich správná domněnka se 

potvrdila," vypráví o dopadení Věra Školková. 

 

Sobota, 4. května 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz)  

Autor: Mgr. Věra Školková 

Kobra na silnici vystrašila obyvatele v Suchém Vrbném 
4.5.2019 21:35  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Na oznámení o nálezu kobry na křižovatce ulic E. Beneše a V. Nezvala 

vyjížděla hlídka městské policie ve čtvrtek 2. května po šesté hodině odpoledne. Strážníci 

speciálně vyškolení na odchyt zvířat byli připraveni okamžitě zasáhnout a hada odchytit. Zásah 

však nakonec nebyl potřeba. Strážníci skutečně hada připomínajícího kobru na místě nalezli, 

jednalo se však pouze o věrně provedenou gumovou rekvizitu. Vzbudila však skutečný strach. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-budejcich-chytli-hledaneho-z-prachatic-20190504.html
https://www.jcted.cz/budejovicko/kobra-na-silnici-vystrasila-obyvatele-v-suchem-vrbnem/
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Sobota, 4. května 2019 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz)  

Autor: redakce 

Obyvatele Českých Budějovic vystrašila kobra. Ukázalo se, že je gumová 
4. května 2019  10:15,  aktualizováno  10:15  

Městští policisté vyjížděli do městské části Suché Vrbné v Českých Budějovicích. Zavolali je 

zdejší obyvatelé, kteří na silnici zpozorovali hada podobného kobře. Na místě se ukázalo, že 

jde o rekvizitu.  

Na oznámení o nálezu kobry na křižovatce ulic Edvarda Beneše a Vítězslava Nezvala vyjížděla 

hlídka městské policie ve čtvrtek po šesté hodině odpolední.  

„Strážníci speciálně vyškolení na odchyt zvířat byli připraveni okamžitě zasáhnout a hada 

odchytit. Zásah však nakonec nebyl potřeba. Strážníci skutečně hada připomínající kobru na 

místě nalezli, šlo však pouze o věrně povedenou gumovou rekvizitu,“ uvedla mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková.  

Minulý týden přitom městská policie opravdu chytala hada. Ten byl v jednom z kupé vlaku, 

který měl vyrazit z Českých Budějovic do Brna. Všimla si ho žena, která zavolala městské 

strážníky. Nejedovatá korálovka sedlatá skončila v zoo v Hluboké nad Vltavou.  

„Kvůli zásahu musel být pozdržen plánovaný odjezd vlaku do doby, než byl had odchycen. Vlak 

měl zpoždění kolem dvaceti minut,“ řekla Věra Školková.  

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/had-policie-atrapa-suche-vrbne-ceskobudejovicko.A190504_095344_budejovice-zpravy_zdo
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/had-vlak-mestska-policie-ceske-budejovice-brno.A190428_104520_budejovice-zpravy_zdo

