
 

  

ŠTÝFAL DAVID 1 

 

MONITORING TISKU - 20. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Pondělí,  14. května 2018 
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Autor: der 

 

Mladík ukopl autu zpětné zrcátko 
České Budějovice – Až padesátitisícová pokuta hrozí pětadvacetiletému muži, který v pátek 

odpoledne ukopl zrcátko a poškodil nárazník u auta zaparkovaného v Chelčického ulici. Na 

místě strážníci podle mluvčí městské policie Věry Školkové zastihli pouze svědka události, který 

jim popsal pachatele a ukázal směr, kudy se vandal vydal. Muže odpovídajícího popisu dostihli 

příslušníci městské policie nedaleko a vydali se s ním zpátky na místo činu. 

Žádné vysvětlení k důvodu svého jednání však muž strážníkům neposkytl. Čin bude vysvětlovat 

ještě příslušníkům Policie ČR, kteří případ nyní šetří. 

Pondělí,  14. května 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 

 

"Umělecky " vylepšit se rozhodli lavičku 
České Budějovice - Pozornosti trojice vandalů neunikla v neděli krátce před půlnocí lavička na 

Sokolském ostrově. Vylepšit svým uměním se dvě ženy a jeden muž rozhodli lavičku 

umožňující internetové připojení. 

Věra Školková, mluvčí městských strážníků, uvedla, že je operátor kamerového systému 

zachytil ve chvíli, kdy muž začal fixem kreslit na sedací plochu lavičky. 

"Jedna z jeho přítomných společnic nezůstala pozadu a na opěradle lavičky vyvedla další 

nápis," řekla Věra Školková. Dodala, že v té chvíli však již na místo vyjížděla hlídka městské 

policie. 

"Strážníci na místě dotyčnou trojici zastihli stále sedící na lavičce. Muž i žena, kteří byli autory 

barevných nápisů na lavičce, šli okamžitě s pravdou ven. Strážníkům odevzdali i fix, kterým své 

malby prováděli," vyprávěla s tím, že strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý 

případ převzala k dalšímu šetření. 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/umelecky-vylepsit-se-rozhodli-lavicku-20180514.html
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Zdroj: Hitrádio FAKTOR 

Autor: Daniela Brichtová 

 

53letý Polák dostal v Českých Budějovicích pokutu za žebrání  
Daniela BRICHTOVÁ, moderátorka 

53letý Polák dostal v Českých Budějovicích pokutu za žebrání. Peníze se snažil získat před 

vchodem do budovy vlakového nádraží. Upozornil na sebe nevhodným chováním. Kvůli tomu, 

že u sebe neměl žádné doklady skončil na cizinecké policii. 

 

Sobota,  19. května 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

 

Maďarský autobus nemohl odjet z Budějc, před bouřkou se v něm 

schoval pes  
sobota, 19. května 2018, 19:37 

Před bouřkou a lijákem v Českých Budějovicích se v pátek 18. května v pozdním odpoledni 

schovávali nejen lidé, ale hledal před nimi útočiště také pes. A vběhl do dálkového 

maďarského autobusu, který se už chystal na cestu. Odjezd proto ale musel o několik minut 

odložit. Psa si v autobusu vyzvedli strážníci, a když zjistili majitele, čtyřnohého útěkáře mu 

předali. 

Pes, kterého v pátek 18. května v pozdním odpoledni vylekala bouřka, utekl svému pánovi a 

nazdařbůh se vydal do ulic krajského města. V Kostelní ulici vběhl do maďarského dálkového 

autobusu, do kterého právě nastupovali poslední cestující. „Řidič autobusu však musel díky 

nezvanému cestujícímu odjezd o několik minut odložit, než si vystrašeného psa převzali 

strážníci,“ uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. O psím 

cestovateli, který se usídlil pod sedačkou v autobusu maďarské značky před hotelem v 

Kostelní ulici, byli informováni českobudějovičtí strážníci a v půl šesté v podvečer vyrazili na 

místo. Strážníkům se podařilo zjistit také majitele psa. „Jedenačtyřicetiletému muži z Českých 

Budějovic malého útěkáře předali s poučením o povinnosti řádně zajistit zvíře před útěkem. 

Za porušení obecně závazné vyhlášky města uložili strážníci majiteli psa pokutu," upřesnila 

mluvčí Věra Školková.  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/19638-madarsky-autobus-nemohl-odjet-z-budejc-pred-bourkou-se-v-nem-schoval-pes.html
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Sobota,  19. května 2018 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 

Autor: redakce 

 

Autobus se zpozdil, před bouřkou se v něm schoval zaběhnutý pes 
19. května 2018  10:16,  aktualizováno  10:16  

Pes našel v pátek odpoledne v Českých Budějovicích netradiční útočiště před bouřkou. Před 

řádícím živlem se totiž schoval do maďarského dálkového autobusu, do kterého právě 

nastupovali poslední cestující.  

Pes vběhl do autobusu, který parkoval před hotelem v Kostelní ulici, jen pár minut před 

odjezdem. Vystrašené zvíře se schoulilo pod jednou ze sedaček. Řidič maďarského autobusu 

musel kvůli nezvanému cestujícímu odjezd odložit, než si vystrašeného psa převzali strážníci. 

Na oznámení o psím cestovateli, který využil jako azyl dálkový autobus, vyjížděla hlídka 

městské policie v pátek v půl šesté večer. Pes v dopravním prostředku dlouho nezůstal. 

„Strážníkům se zanedlouho podařilo zjistit jeho majitele,“ sdělila mluvčí městské policie České 

Budějovice Věra Školková. „Jedenačtyřicetiletého muže z Českých Budějovic se jim podařilo 

zastihnout v místě jeho bydliště,“ dodala. 

Malého útěkáře předali strážníci majiteli a za porušení obecně závazné vyhlášky města mu dali 

pokutu. 

 

Neděle,  20. května 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: redakce 

 

Před bouřkou se pes schoval v autobuse 
České Budějovice - Ač milý, přesto černý pasažér. Takové přízvisko by mohl dostat pes, který 

vběhl do autobusu. 

Věra Školková, mluvčí městské policie České Budějovice, uvedla, že celá událost se seběhla 

v pátek po půl šesté, kdy i jihočeskou metropoli zastihla bouřka. "Pes, kterého v pátek 

odpoledne vylekala bouřka, utekl svému pánovi a nazdařbůh se vydal do ulic krajského města. 

https://budejovice.idnes.cz/pes-bourka-ceske-budejovice-madarsko-dvb-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180519_093057_domaci_kafi
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=162481/154400_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=154601/148007_0_
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/pred-bourkou-se-pes-schoval-v-autobuse-20180520.html
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V Kostelní ulici vběhl do maďarského dálkového autobusu, do kterého právě nastupovali 

poslední cestující," přiblížila událost s tím, že zde se pes usídlil pod sedačkou. 

"Strážníkům se zanedlouho podařilo zjistit jeho majitele. Jedenačtyřicetiletého muže 

z Českých Budějovic se jim podařilo zastihnout v místě jeho bydliště. Malého útěkáře mu 

předali do rukou s poučením o povinnosti zajistit zvíře před útěkem. Za porušení obecně 

závazné vyhlášky města uložili strážníci majiteli psa pokutu," dodala mluvčí městských 

strážníků. 
 

 


