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Mladík si myslel, že u pokladen v obchodě vidí bombu. Byl pod vlivem 

drog a alkoholu 
 pondělí, 8. května 2017, 19:50 

Alkohol a marihuana vyvolaly v mladíkovi z Budějc v obchodě u pokladen, kde svítila červená světýlka 

a bylo slyšet pípání, pocit ohrožení. Domníval se, že kouká na uloženou nálož výbušnin, a tak zavolal na 

tísňovou linku městské policie. Skončil v protialkoholní záchytné stanici. Dvaadvacetiletý mladík z 

Českých Budějovic se posilnil alkoholem a vykouřil cigaretu marihuany. Poté se vydal do obchodního 

domu Lidl na sídlišti Vltava. Ve chvíli, kdy procházel prostorem pokladen, tak jeho pozornost uchvátilo 

blikající červené světýlko a pípající zvuk.  

Tyto podněty v kombinaci s alkoholem a marihuanou v muži vyvolali pocit ohrožení a domníval se, že 

kouká na uloženou nálož výbušnin. Mladý muž proto neváhal a zavolal na tísňovou linku městské 

policie. „Z hovoru bylo zjevně patrně, že je muž pod vlivem alkoholu. I přesto je nutné brát každé takové 

oznámení naprosto vážně a učinit stanovené dílčí kroky. O události byla neprodleně vyrozuměna 

Policie České republiky a na místo byly ihned vyslány hlídky městské policie," uvedl mluvčí 

českobudějovické policie David Štýfal.  

Strážníci na místě zjistili, že naštěstí nikomu žádné nebezpečí nehrozí. Mladého muže totiž rozrušila 

čtečka čárkových kódů na pokladně. Muž byl značně rozrušen a měl velké výkyvy nálad. Strážníkům se 

přiznal, že vypil několik piv a vykouřil jointa marihuany. Policisté přivolali posádku Zdravotnické 

záchranné služby, aby posoudila mladíkův zdravotní stav. Strážníci mezitím muže podrobili orientační 

dechové zkoušce na alkohol s pozitivním výsledkem 1,79 promile. „Přivolaný lékař následně rozhodl o 

hospitalizaci muže na protialkoholní záchytné stanici, kam byl poté strážníky převezen," dodal mluvčí.  

 

Úterý, 9. května 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: der 
___________________________________________________________________________  

Cyklista se snažil ujet policistům 
České Budějovice – Dvojici cyklistů, muže a ženu, kteří spáchali dopravní přestupek, zastavili v 

neděli v půl druhé ráno budějovičtí strážníci, když jeli přes lávku v ulici Fr. Ondříčka. Výzvy však 

uposlechla jen 27letá žena, 39letý muž ujížděl dál. Muž ani na opakované výzvy k zastavení 

nereagoval a snažil se strážníkům ujet. Zastavit se ho podařilo až zablokováním cesty 

služebním vozidlem. Muž strážníkům tvrdil, že je neslyšel ani neviděl. Pak svůj přestupek sice 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/15266-mladik-si-myslel-ze-u-pokladen-v-obchode-vidi-bombu-byl-pod-vlivem-drog-a-alkoholu.html
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přiznal, ale odmítal za něj nést odpovědnost. Při rozhovoru tak strážníci pojali podezření, že je 

cyklista pod vlivem alkoholu, a to se potvrdilo. Provedením orientační dechové zkoušky na 

alkohol mu naměřili 0,77 promile alkoholu. 

Středa, 10. května 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: der 
___________________________________________________________________________  

Strážníci dopadli dva hledané  
České Budějovice – Dvojího úspěchu dosáhli v uplynulých dnech budějovičtí strážníci. Těm se 

podařilo vypátrat dvě celostátně hledané osoby. 

Mluvčí městské policie Věra Školková upřesnila, že prvním z hledaných osob byl 26letý muž z 

Budějovicka. Toho policisté spatřili v pátek po sedmé hodině večer na Lannově třídě. "Na místo 

okamžitě vyjela hlídka městské policie. Po kontrole totožnosti muže strážníci potvrdili, že se 

skutečně jedná o osobu v hledáčku policie," řekla Věra Školková. 

Druhou hledanou osobou byla 48letá žena z Budějovicka. Tu strážnici odhalili v sobotu ráno v 

Kasárenské ulici. 

Středa, 10. května 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: khr 
___________________________________________________________________________  

Muže pod vlivem alkoholu a drog rozrušila čtečka kódů. Měl ji za 

bombu 
  

Rozrušený dvaadvacetiletý mladík z Českých Budějovic skončil na protialkoholní záchytné 

stanici poté, co zavolal na tísňovou linku městské policie, že v jednom z obchodů je bomba. 

Tou měla být čtečka čárových kódů na pokladně. Muž byl opilý a pod vlivem drog.  

Muž se v úterý před třetí hodinou odpoledne posilnil alkoholem a vykouřil cigaretu marihuany. 

Poté se vydal do obchodního domu na sídlišti Vltava. 

„Ve chvíli, kdy procházel prostorem pokladen, tak jeho pozornost uchvátilo blikající červené 

světýlko a pípající zvuk. Tyto podněty v kombinaci s alkoholem a marihuanou v muži vyvolali 

pocit ohrožení a domníval se, že kouká na uloženou nálož výbušnin,“ popsal mluvčí 

budějovických strážníků David Štýfal. 

http://budejovice.idnes.cz/zmateny-muz-drogy-pokladna-ctecka-budejovice-fnx-/budejovice-zpravy.aspx?c=A170510_111827_budejovice-zpravy_khr
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=149891/143298_0_
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Mladý muž proto zavolal na tísňovou linku městské policie. Z hovoru bylo podle strážníků 

zjevně patrně, že je pod vlivem alkoholu. Protože musí brát i takové oznámení vážně, vyjela 

na místo hlídka a zavolala i státní policisty. 

Nadýchal 1,79 promile 

Strážníci na místě zjistili, že nikomu žádné nebezpečí nehrozí. Mladého muže totiž rozrušila 

čtečka čárových kódů na pokladně.  

„Byl značně rozrušen a měl velké výkyvy nálad. Strážníkům se přiznal, že vypil několik piv a 

vykouřil jointa marihuany. Policisté si na místo přivolali posádku zdravotní záchranné služby, 

aby posoudila jeho zdravotní stav,“ uvedl Štýfal. 

Strážníci mezitím muže podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol s pozitivním 

výsledkem 1,79 promile. Přivolaný lékař následně rozhodl o hospitalizaci muže na 

protialkoholní záchytné stanici, kam ho převezli strážníci. 

Čtrvrtek, 11. května 

Zdroj: TV Nova, Odpolední televizní noviny  

Autor: Jiří Bydžovský, Lenka Pokorná 
___________________________________________________________________________  

Mladíka obvinili z šíření poplašné zprávy  
moderátorka: 

Českobudějovičtí kriminalisté obvinili ze šíření poplašné zprávy 22letého muže. Na tísňovou 

linku oznámil, že v jednom z obchodů v krajském městě je bomba. Byl pod vlivem alkoholu a 

obavu v něm způsobila červeně blikající čtečka kódu u pokladny. Více už Jiří Bydžovský. 

Jiří BYDŽOVSKÝ, redaktor: 

V úterý odpoledne mladík doma popíjel pivo a míchal ho s drogami. Když alkohol došel, 

rozhodl se, že si koupí další. Mladík přišel nakupovat do tohoto obchodu s potravinami na 

sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Když s alkoholem přišel k pokladně a chtěl platit, 

zatemnilo se mu prý před očima. Jeho pozornost zaujalo blikající červené světlo a pípající zvuk 

pokladny. Vytáhl proto mobilní telefon a zavolal tísňovou linku městské policie s tím, že v 

obchodě je bomba. Strážníci okamžitě vyjeli na místo a zavolali i své republikové kolegy. Zjistili, 

že nikomu žádné nebezpečí nehrozí, dechová zkouška ukázala, že mladík má v dechu bezmála 

2 promile alkoholu. Policistům se navíc přiznal, že užil drogu. Strážníci ho převezli na 

protialkoholní stanici, tím ale případ rozhodně neskončil. 

Lenka POKORNÁ, mluvčí Policie ČR Jihočeského kraje: 

Případem se zabývají českobudějovičtí kriminalisté, 22letý muž je důvodně podezřelý ze 

spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy. 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=125124/114458_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=146174/139626_0_
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Jiří BYDŽOVSKÝ, redaktor: 

Mladíka teď čeká soud, v případě prokázání viny mu hrozí dva roky vězení. 

Neděle, 14. května 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Hana Svítilová 

___________________________________________________________________________ 

Sprejery prozradily červené ruce 
České Budějovice – Úspěšný hon na vandaly si v sobotu večer připsala hlídka městské policie. 

Do Nádražní ulice je zavolal svědek, který viděl, jak jeden ze čtveřice mladých mužů 

posprejoval fasádu domu.  

 

Podezřelé strážníci objevili na Lannově třídě, načež se strhla krátká honička. Po dopadení 

mladíci nápadně schovávali ruce do kapes. Záhy se ukázalo, proč. Měli dlaně od stejné barvy, 

kterou byl čerstvě poškozený dům. Viníka navíc poznal i svědek události. 
 

Neděle, 14. května 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Hana Svítilová 

___________________________________________________________________________ 

Vytrvalý dětský pláč zalarmoval sousedy i strážníky 
České Budějovice – Obavy sousedů vzbudil ve čtvrtek pozdě večer vytrvalý dětský pláč. 

Ozýval se z jednoho z bytů na Pražském předměstí, jeho obyvatelé ale neotvírali ani když na 

ně sousedé dlouze zvonili. Pro jistotu tak zavolali městskou policii. I strážníci dlouho zvonili 

marně, nakonec ale otevřela žena.  

 

Prý pláč svého dítěte neslyšela, protože tvrdě spala. Kojence, který se mezitím utišil, neslyšel 

ani jeho dvouletý sourozenec, ale ani otec. I ten spal a po vzbuzení působil zmateně. Jak 

vysvětlila jeho manželka, zřejmě byl pod vlivem návykových látek, které příležitostně užívá. 
 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/sprejery-prozradily-cervene-ruce-20170514.html
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vytrvaly-detsky-plac-zalarmoval-sousedy-i-strazniky-20170514.html

