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Strážníci vyjeli zachraňovat staršího muže, přistihli i ženu plenící 

květináč   

Nejen zásahy v terénu, ale také preventivní akce a školení naplnily strážníkům uplynulé 
dny. Zachraňovali například staršího muže, který byl v ohrožení života nebo pomáhali 
na akci pro mládež. Na školení protidrogových specialistů byla představena i mapa 
odhalených pěstíren konopí a varen drog. 

Květinové truhlíky a květináče zdobící centrum Českých Budějovic denně lákají 
pozornost vandalů. Někteří z nich se podle Věry Školkové, tiskové 
mluvčí Městské policie České Budějovice, snaží odnést si květiny domů, jiní dokonce 
květiny bezdůvodně poškozují. Jeden takový případ řešili v uplynulých 
dnech českobudějovičtí strážníci na Sokolském ostrově. Pachatelka postihu neušla. 
 
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," uvedla k případu Věra Školková. 

Prevence 

Strážníci se ale věnují i školením a preventivní činnosti. Ve dnech 16. – 17. května se 
preventisté Městské policie České Budějovice zúčastnili V. ročníku společného 
výjezdního setkání jihočeských manažerů prevence kriminality v Karlových Varech. 
"Setkání bylo určeno pro zástupce městských policií, Policie ČR a krajských úřadů. 
Organizace celé akce se ujala manažerka prevence kriminality Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, za což jí děkujeme," zmínila Věra Školková. 

Hlavním cílem výjezdního setkání byl Svět záchranářů v Karlových Varech, kde na 
jihočeské preventisty čekala prohlídka a odborný preventivní program pod vedením 
lektorů z řad Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby.  
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"V areálu Světa záchranářů proběhla také prezentace městských policií Karlovarského 
kraje a jejich vzájemné spolupráce v rámci pracovní skupiny prevence kriminality. Po 
vystoupení zástupců jednotlivých městských policií Karlovarského kraje a Krajského 
ředitelství Policie ČR následovala vzájemná diskuse o preventivních programech a 
příklady dobré praxe. Dopoledne druhého dne bylo zaměřeno na odborný vzdělávací 
program v oblasti kyberkriminality. Ze společného setkání jsme si odnesli mnoho 
cenných zkušeností a dalších nápadů na rozvoj prevence kriminality 
u českobudějovické městské policie," popsala program akce Věra Školková. 

Protidrogoví specialisté 

Strážníkům Městské policie České Budějovice, policistům a odborným pracovníkům 
přednášeli policisté z Národní protidrogové centrály Policie ČR, kteří přijali pozvání ve 
středu 18. května. Odborného semináře zaměřeného na drogovou problematiku se 
zúčastnili i zástupci z jiných městských policií, Krajského ředitelství Policie ČR a další 
odborní pracovníci Magistrátu města České Budějovice. 

Policisté z Národní protidrogové centrály se zaměřili především na specifika drogové 
kriminality, aktuální trendy v oblasti drog v České republice, legislativu a vymahatelnost 
práva v souvislosti s nelegálními drogami. Účastníky semináře upozornili na stále se 
množící výskyt nových psychoaktivních substancí, doposud nezařazených do seznamu 
zakázaných látek. Statistika stíhaných osob za drogové trestné činy ukázala, že nejvyšší 
podíl trestných činů v roce 2021 byl spojen především s výrobou, pašováním a 
prodejem drog. Více než 80 % těchto činů souviselo s pervitinem a konopnými látkami. 
Na řadu přišlo i téma pěstování konopí pro léčebné účely a otázka legalizace 
"rekreačního" konopí v ČR. Přednášející vyzdvihli zdravotní a jiná rizika spojená s 
výrobou drog a představili celorepublikovou mapu odhalených pěstíren konopí a varen 
drog. 

Další část semináře byla určena prevenci kriminality zaměřené na zneužívání drog. 
Přednášející představili účastníkům projekt založený na smyslovém prožitku v 
interaktivním prostředí "REVOLUTION TRAIN". "Cílem tohoto projektu je efektivně 
zapůsobit na návštěvníky vlaku, na jejich pohled na drogy, závislosti a inspirovat je k 
pozitivním životním volbám. Na řadu přišla i problematika týkající se oprávnění v 
souvislosti s testováním dětí na omamné a psychotropní látky ve školách. S velkým díky 
jsme se s policisty z Národní protidrogové centrály rozloučili a přislíbili další spolupráci," 
uvedla Věra Školková k preventivní akci. 

 

 

 



 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
20. týden 2022 

3 
 

 

Městská policie České Budějovice se mimo jiné v pátek 13. května zúčastnila 
každoroční prezentační akce volnočasových aktivit dětí a mládeže BAMBIFEST, 
pořádané Radou dětí a mládeže Jihočeského kraje. Dopolední počasí nám sice nepřálo, 
nakonec se však na nás usmálo sluníčko a akce se mohla uskutečnit ve venkovním 
prostoru u Sportovní haly. 

Mezi prezentací dětských sdružení a středisek volného času 
představila Městská policie České Budějovice svou činnost a vzdělávací aktivity v 
oblasti prevence kriminality. Děti si mohly zopakovat znalost telefonních čísel 
tísňového volání, dopravní značky, znalost bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
nebo vyhledat nebezpečí v Domečku rizik. "Za správně zodpovězené dotazy a splněné 
aktivity od nás děti kromě razítka stanoviště potřebného pro slosování cen v závěru 
soutěže dostávaly hodnotné odměny v podobě reflexních prvků, světel na jízdní kolo, 
svítících ventilků a dalších drobných dárkových předmětů. Od pořadatelů Bambifestu 
2022 jsme obdrželi milé poděkování za účast i pozvání na další ročník této populární 
akce pro děti a mládež v roce 2023," doplnila Věra Školková. 

Muž v ohrožení života 

Městská policie se v minulých dnech zasloužila také o záchranu muže v ohrožení 
života. Strážníci českobudějovické městské policie tak mohli učinit především díky 
oznámení kamaráda, kterému dotyčný telefonoval. 

V půl desáté večer přijalo centrální operační středisko městské policie oznámení o 
muži v ohrožení života, který se měl nacházet v místě svého bydliště. "Na místo 
okamžitě vyjížděla hlídka městské policie. Strážníci mezitím o události vyrozuměli 
zdravotnickou záchrannou službu a Policii ČR. Po příjezdu na místo se strážníkům 
zvoněním na domovní zvonky podařilo přivolat obyvatele domu. Byt dotyčného muže 
jim označili sousedé, kteří v té době marně bouchali na dveře. Strážníci neváhali a za 
přítomnosti svědků dveře otevřeli. Uvnitř nalezli muže, který na podněty strážníků 
nereagoval. Strážníci proto muži okamžitě poskytli první pomoc až do příjezdu 
zdravotnické záchranné služby, která si ho převzala do svých rukou," popsala zásah 
strážníků Věra Školková. 

Nezletilí s alkoholem 

Odpolední květnový dýchánek skupinky několika chlapců a dívek u katedrály Sv. 
Mikuláše ukončila 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. 
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Podle Věry Školkové 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," uvedla k případu Věra Školková. 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. 

Strážníci při jiném zásahu ukončili nebezpečné hrátky nezletilého chlapce s nožem. 
Operátor městského kamerového systému spatřil 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," 
uvedla Věra Školková. Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany 
dětí českobudějovického magistrátu. 
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Čtvrtek, 19. května 2022 

Zdroj: Partnerství pro dobrou mobilitu, DOBRAMESTA.CZ (odkaz) 

Rubrika: Novinky 
__________________________________________________________________________ 

Dubnovou Výzvu 10 000 kroků přijal rekordní počet účastníků   

Skončila dubnová Výzva 10 000 kroků, do níž se přihlásilo přes 13 tisíc účastníků z 
celého Česka. Během 30 dnů společně zdolali bezmála 2,3 miliony kilometrů při denním 
průměru přes 76 tisíc km, což je stejná vzdálenost, jako by každý den obešli 33x Českou 
republiku. 
 

Pravidelný pohyb jako klíč k mnoha problémům 

Cílem výzvy je podpořit společnost v pravidelném pohybu, který je pro naše zdraví 
klíčový. Chůze je nejpřirozenější pohyb, který zvládne prakticky každý. Zároveň je 
jedním z nejlepších léků na "nemoci životního stylu", jako je stres nebo obezita. Ty 
přitom podle Světové zdravotnické organizace mohou za více než 70 % všech úmrtí ve 
světě. 
Výzva má i další ambice: Vyvolat debatu nad veřejným prostorem nebo propagovat 
koncept měst krátkých vzdáleností, který známe např. z Paříže. " Proč jezdit na malý 
nákup nebo do nedaleké práce autem? Pokud to dává smysl, je vhodné kratší 
vzdálenosti ujít pěšky nebo třeba ujet na kole. Pohybem se odbourává stres, zvyšuje 
obranyschopnost organismu a oproti autům je výrazně šetrnější k našemu zdraví i 
peněženkám,” popisuje Jaroslav Martinek ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu, 
který výzvu pořádá dvakrát ročně. 

Dechberoucí příběhy účastníků 

Obrovská komunita z celého Česka, která se kolem výzvy vytvořila, se vzájemně 
podporuje, účastníci se mezi sebou přátelsky "hecují” a nezřídka plánují společné 
výlety. Některé příběhy konkrétních lidí pak doslova berou dech. Nejstarší účastník 
výzvy (96 let) s přezdívkou Beza z Olomouce ušel každý den mezi jedním a dvěma tisíci 
kroky, aby podpořil své město v soutěži. Nejtěžší muž výzvy Jiří ze Zábřehu zase výzvu 
začínal se 196 kg a po měsíci ji ukončil o 12 kg lehčí. Ve výzvě máme také účastníky, 
kteří se přihlásili nejen kvůli sobě, ale také aby motivovali své prarodiče k pohybu. 
Většina účastníků pak podle průzkumu chodí více a pravidelněji i po ukončení výzvy. 
Výzva rozhýbala města 

 

https://www.dobramesta.cz/novinky/1400/dubnovou-vyzvu-10-000-kroku-prijal-rekordni-pocet-ucastniku
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Dubnové kolo Výzvy 10 000 kroků oficiálně podpořilo 91 měst a obcí České republiky. 
V soutěži mezi nimi zvítězil Slaný před Dobříší a Zábřehem, následovaly Bruntál, 
Olomouc, Krnov, Prostějov, Turnov, Kutná Hora a Uherské Hradiště. 
Petr Svoboda, starosta Dobříše, popisuje největší přínosy pro své město: "Výzva i u nás 
zvedla stovky lidí z gaučů a motivovala je k pravidelné chůzi. Sportovci běhají, senioři, 
maminky s kočárky, ale i žáci škol chodí a všichni se tím baví. Zvýšený počet pěších však 
vždy vede k vlně námětů, co kde ve městě bychom měli zlepšit. A také se lidé v krajině 
při náhodném setkání začali zdravit. To jsou pro mne hlavní přínosy výzvy.” 
V některých obcích byla výzva extrémně oblíbená a výzvy se tam účastnil každý 
padesátý občan! Nejvíce lidí se zapojilo ve městěch: Olomouc (613), Krnov (503), 
Prostějov (444), Turnov (335), České Budějovice (276), Zábřeh (257), Dobříš (248), 
Brno (240), Bruntál (199) a Slaný (198). 

Výzva dala do pohybu i firemní kolektivy a školní třídy 
Novinkou letošního ročníku bylo také zapojení firem a třídních týmů. Firmy si mohly 
vytvořit týmy, které soutěžily proti jiným oddělením nebo firmám. Raiffeisen bank, 
Nestlé nebo Precheza tak podpořily své zaměstnance ve zdravém životním stylu, čímž 
se zároveň vyvarovaly několika dnům nemocenské. Do výzvy se zapojilo také přes 100 
školních tříd, což pomáhá vybudovat zdravé pohybové návyky od útlého věku a 
eliminuje riziko nadváhy. 

Účastníci se mohli sdružovat v kamarádských, třígeneračních nebo partnerských 
týmech. Dohromady jich mezi sebou soutěžilo okolo 1 200. 
Udržet motivaci pomohly osobní cíle, virtuální trasa i dárky od partnerů 
Účastníkům se také každý den po zaznamenání aktivity odkryla etapa virtuální pouti, 
ve které se dozvěděli zajímavosti o kousku České republiky a získali tak inspiraci pro své 
výlety. Každý si na začátku mohl určit svůj měsíční cíl a každý den pozorovat, jestli se 
mu jej daří dosáhnout. O přidělených bodech rozhoduje i BMI (index tělesné 
hmotnosti) a věk. Ujít 10 000 kroků (cca 7,5 km) denně není ve výzvě podmínkou. Více 
na www.desettisickroku.cz 

Výzvu podpořila také řada partnerů, díky kterým si nejlepší účastníci odnesou 
volnočasová UAX trička, kvalitní ponožky VOXX, barefoot obuv od naboso.cz nebo 
ultralehké vybavení do přírody od Nalehko.cz. Oficiální trička výzvy navrhl Radek 
Leskovjan z UAX. Každý účastník si přitom může navrhnout své vlastní tričko za použití 
jednoho z pěti originálních motivů poukazujících k virtuální pouti, a to libovolné barvy. 
Obyvatelé vítězných obcí Slaný, Uničov a Grymov si dokonce vychodili designovou 
lavičku od mmcité, která obdržela prestižní zlatou cenu German Design Award 2022. 

 

 

http://www.desettisickroku.cz/
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Statistika a výsledky 

Nejmladšímu účastníkovi bylo 6 let a nejstaršímu přesně o osm dekád více. Nejlehčí 
účastník vážil 20 kg, nejtěžší v den zahájení akce 196 kg. 

Absolutní vítězem se stal Zdeněk Čabla ze Slaného s 2 389 body (2 125 km), na celkově 
druhém místě skončila Libča z Želechovic za 1 654 bodů (1 273 km). Nejvíce ze všech 
účastníků zdolala celkově pátá Heluscha z Mostu, a to 2 138 km (denní průměr cca 71,3 
km). Těmto výkonům se na první pohled ani nedá věřit, a proto je pořadatelé kontrolují. 
Za nejlepšími účastníky osobně jezdí, aby si s nimi třeba i zaběhali a ověřili si tak, že je 
vše v pořádku. Výzva zkrátka odkrývá obrovský potenciál člověka. 

Zvítězil tým "Slaný sobě :-)" ze Slaného, který získal 1 700 bodů a zároveň toho také 
nejvíce nachodil (9 192 km). Na druhém místě skončila "Hovada" z Dobříše a na třetím 
"Budoucí laně" z Turnova. 

Do celkových výsledků se počítala chůze, běh nebo nordic walking, přičemž se lidé 
mohli věnovat jedné z těchto aktivit nebo je libovolně střídat. Nejvíce účastníků 
upřednostňovalo chůzi. Minimálně jednou běželo 1 548 soutěžících. Nordic walkingu 
se alespoň jednou věnovalo 980 účastníků. 

Vyhlášení vítězů 

Celorepublikové slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 14. 5. na zámu v Dobříši. A druhé 
kolo výsledků proběhne 31. 5. 2022 v Dobříši. 

Tímto také započaly přípravy na říjnovou Výzvu 10 000 kroků 2022. 
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Pondělí, 16. května 2022 

Zdroj: České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality  

Autor: Jana Novotná 
__________________________________________________________________________ 

Bambifest přivítal dětské návštěvníky už podvaadvacáté 

Dva dny plné zábavy opět nabídl areál u sportovní haly. Tradiční akce, kterou pořádá 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s., představila ve dnech 13.-14. května aktivity 
pro volný čas, včetně nabídky kroužků, táborů, pódiových vystoupení či zajímavých 
soutěží. Hlavním smyslem byla snaha o to, aby se pozornost veřejnosti zaměřila na 
činnost spolků a organizací, které se zabývají mimoškolní výchovou nejmladší 
generace. 

Slavnostního zahájení se zúčastnil poslanec Šimon Heller, za Jihočeský kraj dorazil 
vedoucí oddělení pro děti a mládež Martin Sláma, za město přijal pozvání náměstek 
primátora Tomáš Chovanec. 

Ten ocenil přínos takovéto akce nejen pro českobudějovické děti, ale pro děti z celého 
kraje. „Sám si vybavuji své dětství spojené s Junákem, skautingem a trampováním a 
všem bych přál stejně pěkné zážitky a vzpomínky. Nabídka volnočasových zájmových 
aktivit je opravdu pestrá a je z čeho vybírat a přeji dětem, ať je to baví a naplňuje,“ 
dodal náměstek. 

Bambifest se konal pod záštitou primátora a za finanční podpory města České 
Budějovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.c-budejovice.cz/bambifest-privital-detske-navstevniky-uz-podvaadvacate-1
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Pondělí 16. května - Pátek 20. května 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 
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https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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