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Čtvrtek, 12. května 2022 

Zdroj: Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy  

Autor: Lucie Kándlová 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci zachránili muži život   

Bezvládné tělo muže a obaly od léků a lahve od alkoholu. Takový obrázek se 
naskytl českobudějovickým městským strážníkům, kteří v úterý otevřeli byt na 
Pražském předměstí v Českých Budějovicích. 

O 63letém muži, který chce skoncovat se životem, informoval strážníky jeho kamarád. 
"Volal na tísňovou linku operačního střediska městské policie v úterý kolem půl desáté 
večer. Do bydliště muže, který chce ukončit svůj život, okamžitě vyjela hlídka strážníků, 
která také vyrozuměla záchrannou službu a Policii ČR," informovala 
mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Když strážníci přijeli na místo, nikdo jim neotvíral, proto dveře otevřeli násilím. 
"Strážníci začali muže oživovat, posléze si ho převzala záchranná služba. Muže se 
podařilo zachránit," dodala. 
 

Úterý, 10. května 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Pivo u katedrály 
 

České Budějovice – Nikoliv požehnaný vánoční ležák hrál v sobotu pivní roli 
u českobudějovické katedrály. Hlídka městské policie přistihla ve tři hodiny odpoledne 
na lavičce u katedrály sv. Mikuláše skupinku zjevně nezletilých dětí s plechovkami piva 
v ruce. Chlapci se podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové marně snažili 
nápoje rychle schovat. Strážníci se dozvěděli, že alkohol zakoupili dva z nich. 
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Pondělí, 9. května 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Děti si pivo nevychutnaly. Nápad jim překazili strážníci 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Odpolední alkoholový dýchánek skupinky několika chlapců a dívek 
ukončila v sobotu 7. května hlídka městské policie u katedrály Svatého Mikuláše v 
Českých Budějovicích. Nezletilci ve věku 15 až 17 let si totiž nakoupili plechovky s pivem 
a usadili se s nimi na lavičku. Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní 
ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

Hlídka městské policie projížděla v sobotu v 15 hodin Kněžskou ulicí, když si strážníci 
všimli na lavičce u katedrály Sv. Mikuláše skupinky zjevně nezletilých dětí s plechovkami 
piva v ruce. „Chlapci se marně snažili nápoje rychle schovat. Strážníci se dozvěděli, že 
alkohol zakoupili dva z nich," popsala mluvčí Městské policie České Budějovice Věra 
Školková. 

Plánovanou siestu strážníci utnuli hned na začátku. Před příjezdem hlídky se tak piva 
napila jen jedna z dívek. „Orientační dechová zkouška na alkohol u patnáctileté dívky 
ukázala výsledek 0,23 promile. Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní 
ochrany dětí," potvrdila Školková. 

Nepříjemnosti může očekávat i obchod, kde dětem pivo prodali. Za prodej alkoholu 
osobě mladší 18 let hrozí právnické nebo fyzické podnikající osobě pokuta až do výše 
milion korun a zákaz činnosti v délce trvání až dvou let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/65100-deti-si-pivo-nevychutnaly-napad-jim-prekazili-straznici/
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Pondělí, 9. května 2022 

Zdroj: mpolicie.c-budejovice.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

__________________________________________________________________________ 

Poděkování strážníkům za součinnost oddělení sociálně právní 

ochrany dětí   

 

Dobrý den, chtěla jsem poděkovat za součinnost vašich strážníků při našem náročném 
pátku a sobotě, kdy jsme řešili umístění nezletilého D. na dětské JIP nemocnice ČB a 
následně zpět. Dále pak při pátečním případu dítěte, kde jste kolegyním poskytovali 
skoro celý den pomoc při zajištění bezpečného prostředí pro toto dítě. 
 
Vážíme si vaší spolupráce při převozu nezletilého chlapce do nemocnice a zpět – bez 
vaší pomoci bychom nemohli péči o nezletilého zajistit. 

Všichni kolegové z MP, kteří se v pátek a sobotu na těchto úkonech OSPOD podíleli, 
byli velmi vstřícní a našim pracovníkům OSPOD velmi pomohli. 

Chtěla jsem proto za OSPOD poděkovat vašim kolegům za spolupráci a za podporu při 
nelehkých výkonech OSPOD. 

Vážíme si vaší spolupráce a děkujeme vám za pomoc. 

Přeji hezké a pokud možno i klidné dny 

 

Mgr. Eva Kuzbová 

Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Magistrát města České Budějovice 

 

  

https://mpolicie.c-budejovice.cz/podekovani-straznikum-za-soucinnost-oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti
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Neděle, 8. května 2022 

Zdroj: mpolicie.c-budejovice.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Českobudějovičtí strážníci opakovaně řeší vandalismus na květinové 

výzdobě města 
 

Květinové truhlíky a květináče zdobící centrum města denně lákají pozornost vandalů. 
Někteří z nich se snaží odnést si květiny domů, někteří je dokonce bezdůvodně 
poškozují. Jeden takový případ řešili v neděli nad ránem českobudějovičtí strážníci na 
Sokolském ostrově. Pachatelka postihu neušla. 

V neděli 8. května krátce po druhé hodině ráno spatřil operátor městského 
kamerového systému na Sokolském ostrově ženu, která právě trhala květiny 
z květináče u plaveckého bazénu. Na místo mezitím zamířila hlídka městské policie. 
Strážníci dotyčnou s květinami v ruce dostihli v blízkosti sportovní haly. Sedmnáctiletá 
dívka si od strážníků za přestupek proti majetku vysloužila pokutu. 

 

  

https://mpolicie.c-budejovice.cz/ceskobudejovicti-straznici-opakovane-resi-vandalismus-na-kvetinove-vyzdobe-mesta
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Sobota, 7. května 2022 

Zdroj: mpolicie.c-budejovice.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Hrátky nezletilého s nožem ukončila hlídka městské policie 
 

Nůž v ruce nezletilého chlapce zachytilo v sobotu večer bystré oko městské kamery. 
Nezletilec zkoušel účinnost nože na cizím majetku do chvíle, než mu ho strážníci 
odebrali. 

V sobotu 7. května v půl osmé večer spatřil operátor městského kamerového systému 
v blízkosti zastávky MHD Nádraží zjevně nezletilého chlapce, který právě nožem 
propichoval nápojové krabice stojící na parapetu zdejšího hotelu. Nebezpečné 
manévry s nožem se okamžitě vydala ukončit hlídka městské policie. Strážníci na místě 
zastihli třináctiletého chlapce, který se přiznal k poškození odložených nápojů. Strážníci 
mu nůž následně odebrali. Mezitím se na místo dostavil chlapcův zákonný zástupce, 
kterého strážníci poučili o dalším postupu. Případem se bude dále zabývat oddělení 
sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/hratky-nezletileho-s-nozem-ukoncila-hlidka-mestske-policie
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Sobota, 7. května 2022 

Zdroj: mpolicie.c-budejovice.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Skupina nezletilých dětí si zakoupila alkohol, v chystané konzumaci 

jim zabránili strážníci 
 

Odpolední dýchánek skupinky několika chlapců a dívek u katedrály Sv. Mikuláše 
ukončila v sobotu hlídka městské policie. Nezletilci ve věku 15 – 17 let si totiž nakoupili 
plechovky s pivem a usadili se s nimi na lavičku. Případem se bude dále zabývat 
oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

V sobotu 7. května ve tři hodiny odpoledne prováděla hlídka městské policie kontrolní 
činnost v Kněžské ulici. Na lavičce u katedrály Sv. Mikuláše strážníci spatřili skupinku 
zjevně nezletilých dětí s plechovkami piva v ruce. Chlapci se marně snažili nápoje rychle 
schovat. Strážníci se dozvěděli, že alkohol zakoupili dva z nich. Před příjezdem hlídky 
městské policie se však alkoholického nápoje stihla napít jen jedna z dívek. Orientační 
dechová zkouška na alkohol u patnáctileté dívky ukázala výsledek 0,23 ‰. Případem 
se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí. Za prodej alkoholu osobě 
mladší 18 let hrozí právnické nebo fyzické podnikající osobě pokuta až do výše 
1 000 000 korun a zákaz činnosti v délce trvání až dvou let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/skupina-nezletilych-deti-si-zakoupila-alkohol-chystala-se-ho-vypit-na-lavicce-pred-zraky-siroke
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Pondělí 9. května - Pátek 13. května 2022 

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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