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Opilá žena pořvávala v Rožnově na lidi, skončila na záchytce 
pondělí, 27. května 2019, 09:03 

Strážníci městské policie vyjížděli včera před půlnocí do Rožnova k ženě, která místním nedala 

spát. Dvaapadesátiletá žena pořvávala na lidi a dělala nepořádek. Nakonec skončila na 

záchytce. Značně opilá žena sedící na chodníku v Heydukově ulici pořvávala na lidi a kolem 

sebe rozhazovala odpadky. Lidé z okolí na místo přivolali strážníky městské policie. „Hlídka 

ženu našla sedící na křižovatce Lidické třídy a Heydukovy ulice. Strážníci se s ní snažili 

komunikovat, avšak marně. Značně podnapilá žena nebyla schopna ani stát na nohou. 

Podstoupit orientační dechovou odmítla,“ popsala tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Dvaapadesátiletá žena z Budějc nakonec skončila na záchytce.   

 

Pondělí, 27. května 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Muž v pátrání si do hospody vzal vlastní alkohol a upozornil na sebe 

chováním 
27.5.2019 11:06  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dva muži přišli do jedné restaurace v Českých Budějovicích s vlastní lahví 

alkoholu. Že hojně popíjeli již dřív, bylo zjevné. Když jim zaměstnankyně restaurace odmítla 

nalít další alkohol, hrubé jednání přítomné dvojice přimělo zdejší zaměstnance přivolat na 

pomoc strážníky. Případ měl překvapující rozuzlení. 

V neděli 26. května v půl páté odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o 

hrubém chování podnapilé dvojice v jedné z restaurací na Žižkově třídě. Strážníci na místě 

zastihli sedmatřicetiletého a třiapadesátiletého muže z Českobudějovicka. Muži se rychle 

snažili strážníky přesvědčit, že restauraci právě opouštějí. Důvod kvapného odchodu se ukázal 

vzápětí. 

Při kontrole totožností obou mužů strážníci totiž zjistili, že sedmatřicetiletý muž figuruje v 

hledáčku policistů. Z restaurace již neunikl. Strážníci ho vzápětí převezli na Obvodní oddělení 

Policie ČR Tř. 28. Října, kde ho předali do rukou přítomných policistů k dalšímu opatření. Starší 

společník hledaného muže na výzvu strážníků restauraci opustil. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23896-opila-zena-porvavala-v-roznove-na-lidi-skoncila-na-zachytce.html
https://www.jcted.cz/budejovicko/muz-v-patrani-si-do-hospody-vzal-vlastni-alkohol-a-upozornil-na-sebe-chovanim/
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Zdroj: Hitrádio FAKTOR, zprávy v 17:00, pořadí 1 

Autor: Michaela Nedomová 

Opilý muž ujížděl strážníkům po chodníků a parkem na sadech v 

Českých Budějovicích  
Michaela NEDOMOVÁ, moderátorka 

Opilý muž ujížděl strážníkům po chodníků a parkem na sadech v Českých Budějovicích. Chtěl 

si vyzkoušet, jaké to je. Hlídka muži nadjela a zablokovala mu cestu. Řidič při opakované 

zkoušce nadýchal 1,6 ‰. 

 

Úterý, 28. května 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Opilý řidič ujížděl strážníkům. Chtěl si vyzkoušet, jaké to je 
28.5.2019 13:12  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci městské policie si dnes po 9. hodině v historickém centru 

Českých Budějovic všimli opilého muže, který nasedl do vozidla a před hlídkou projel 

jednosměrkou v protisměru. Následně se pokusil strážníkům ujet. Rozhodl se odbočit na 

chodník a projel parkem Na Sadech. 

 „Strážník pomocí radiostanice ihned předal informaci o podnapilém řidiči svým kolegům a ti 

se vydali řidiče pronásledovat. Pětatřicetiletého muže z Českých Budějovic se podařilo zastavit 

v ulici Čéčova. Společná hlídka strážníka s policistou muži nadjela a zablokovala mu cestu. Muž 

nadýchal 1,56 promile, při opakované zkoušce 1,6 promile," popsal mluvčí městské policie 

David Štýfal. 

Dále upřesnil, že muž svou bezohlednou jízdu pod vlivem alkoholu chtěl policistům 

ospravedlnit tím, že si chtěl pouze vyzkoušet, jaké to je, ujíždět policii. Po výsledku orientační 

dechové zkoušky se stal podezřelý ze spáchání trestného činu a událost si převzala Policie ČR. 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/opily-ridic-ujizdel-straznikum-chtel-si-vyzkouset-jake-to-je/
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Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: mrk 

Chtěl jsem si vyzkoušet, jak se ujíždí policii, vysvětloval opilý řidič 
28. května 2019  17:10,  aktualizováno  17:10  

V úterý ráno si strážníci v centru Českých Budějovic všimli zjevně opilého muže, který neváhal 

usednout za volant auta a vydat se na cestu v protisměru. Pro své konání měl překvapivé 

vysvětlení.  

 

Strážníci si v centru Českých Budějovic všimli opilého muže, který nasedl do vozidla a před 

hlídkou projel v protisměru. Následně se pokusil strážníkům ujet. Řidič nadýchal 1,6 promile. 

| foto: Městská policie České Budějovice  

Hlídka prováděla kontrolu v centru krajského města krátce po deváté hodině ráno. Na první 

pohled opilý muž nečekaně nasedl do renaultu a před hlídkou projel nedovoleně 

jednosměrkou.  

Pak se snažil ujet. „Rozhodl se odbočit na chodník a projel parkem Na Sadech,“ uvedl mluvčí 

budějovické městské policie David Štýfal.    

 

Strážník pomocí radiostanice ihned předal informaci o podnapilém muži svým kolegům, a ti se 

vydali řidiče pronásledovat. Pětatřicetiletého muže z Českých Budějovic se podařilo po chvíli 

zastavit v ulici Čéčova na Pražském předměstí.  

„Společná hlídka strážníka s policistou muži nadjela a zablokovala mu cestu. Muž nadýchal 1, 

56 promile, při opakované zkoušce 1,6 promile,“ upřesnil Štýfal. 

Svou bezohlednou jízdu pod vlivem alkoholu chtěl muž ospravedlnit tím, že si chtěl pouze 

vyzkoušet, jaké to je ujíždět policii.  

Nápad ho ale přijde draho, vzhledem k výsledku orientační dechové zkoušky je podezřelý ze 

spáchání trestného činu a událost si převzala Policie ČR. Muž určitě ztratí na delší dobu řidičské 

oprávnění a nemine ho ani mnohatisícová pokuta. 

 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/ridici-ujizdeni-policie-budejovice-alkohol.A190528_135650_budejovice-zpravy_mrl
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Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Pokutu od českobudějovické městské policie je možné zaplatit i kartou 
28.5.2019 16:34  

AKTUALIZOVÁNO - 28.5.2019 23:03 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Na zaplacení pokuty již nebude potřeba hotovost. Donedávna bylo 

možné na přestupkovém oddělení Městské policie v Českých Budějovicích zaplatit pokutu 

pouze v hotovosti. Dva nové platební terminály umožní bezhotovostní platbu. „Když u sebe 

přestupce neměl potřebnou hotovost, tak si od strážníků u přepážky odnesl příkazový blok na 

pokutu na místě nezaplacenou a složenku. Pokutu pak bylo možné uhradit do 15 dní hned 

několika způsoby – složenkou na poště, na pokladně magistrátu nebo přes internetové 

bankovnictví. Znamenalo to další jistou komplikaci spojenou s uhrazením pokuty. Nyní je 

možné na přestupkovém oddělení provést bezkontaktní platbu kartou, pomocí chytrých 

hodinek či telefonu,“ uvedl mluvčí městské policie David Štýfal. 

 

Středa, 29. května 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

Ujížděl před strážníky, ale skončil ve slepé uličce. V autě nechal 

spolujezdkyni a doklady 
29.5.2019 15:07  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dvaatřicetiletý řidič z Českých Budějovic se zákazem řízení se pokusil ve 

středu ráno ujet strážníkům městské policie. Vjel do slepé ulice na Pražském předměstí 

Českých Budějovic a z místa utekl. Ve vozidle nechal spolujezdkyni, ke které se posléze vrátil a 

k činu se přiznal.  

Ve středu 29. května krátce po osmé hodině ráno prováděla hlídka městské policie běžnou 

kontrolní činnost u obchodního centra IGY. Přímo před strážníky vyjel z garáží obchodního 

centra řidič osobního automobilu Volkswagen, který nerespektoval přikázaný směr jízdy a 

zatočil na druhou stranu, než měl. Strážníci se pokusili řidiče vozidla předepsaným způsobem 

zastavit, ale ten sešlápl plynový pedál a pokusil se ujet. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/pokutu-od-ceskobudejovicke-mestske-policie-je-mozne-zaplatit-i-kartou/
https://www.jcted.cz/budejovicko/ujizdel-pred-strazniky-ale-skoncil-ve-slepe-ulicce-v-aute-nechal-spolujezdkyni-a-doklady/
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Dvaatřicetiletý muž ale udělal chybu a zatočil do slepé části Skuherského ulice. Poté z místa 

utekl. Ve vozidle zůstala překvapená spolujezdkyně a doklady řidiče. Strážníci si na místo 

přivolali Policii ČR, která si událost převzala. Po chvíli se k vozidlu řidič vrátil a policistů se 

přiznal, že důvodem útěku byl zákaz řízení. O řidičské oprávnění přišel v nedávné době kvůli 

řízení pod vlivem omamných a psychotropních látek. 

 

Úterý, 28. května 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Opilý muž ujížděl strážníkům po chodníku a parkem na Sadech. Chtěl si 

vyzkoušet, jaké to je  
úterý, 28. května 2019, 15:49 

Strážníci městské policie řešili dnes ráno čin muže, který na sebe upoutal pozornost jízdou v 

jednosměrce v protisměru. Když zahlédl hlídku strážníků, snažil se jí ujet. Nakonec to autem 

vzal po chodníku a projel parkem Na Sadech. Pozornost na sebe řidič upoutal dnes v devět 

hodin ráno, když projel jednosměrkou v protisměru. Hlídka na nic nečekala a za řidičem 

vyrazila. Muž se ale nehodlal tak lehko vzdát a hlídce začal ujíždět. Vzal to přes chodník, a 

nakonec i přes park Na Sadech „Strážník předal informaci o podnapilém řidiči svým kolegům a 

ti se vydali řidiče pronásledovat. Pětatřicetiletého muže z Budějc se podařilo zastavit v ulici 

Čéčova. Společná hlídka strážníka s policistou muži nadjela a zablokovala mu cestu. Muž 

nadýchal 1, 56 promile, při opakované zkoušce 1, 6 promile,“ popsal tiskový mluvčí strážníků 

David Štýfal. Když hlídka muže zastavila, řekl, že si chtěl jen vyzkoušet, jaké to je ujíždět policii. 

„Muž se po svém výsledku orientační dechové zkoušky stal podezřelý ze spáchání trestného 

činu a událost si převzala policie k dalšímu šetření,“ dodal mluvčí.  

 

Středa, 29. května 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Na pokuty už není třeba hotovost. Stačí účet  
České Budějovice – Městská policie krajského města jde s dobou a umožňuje už zaplatit 

pokutu bezhotovostně prostřednictvím platebních terminálů. Dva si nechala instalovat na 

svém přestupkovém oddělení. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23916-opily-muz-ujizdel-straznikum-po-chodniku-a-parkem-na-sadech-chtel-si-vyzkouset-jake-to-je.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/na-pokuty-uz-neni-treba-hotovost-staci-ucet-20190529.html
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"Občané, kteří dosud přicházeli uhradit pokutu a neměli s sebou peníze, měli problém, neboť 

jinak ji na přestupkovém oddělení uhradit nešlo. Mluvčí městské policie David Štýfal popsal, 

že když přestupce u sebe neměl potřebnou hotovost, od strážníků u přepážky si odnesl 

příkazový blok na pokutu na místě nezaplacenou a složenku. Zaplatit za prohřešek pak bylo 

možné do 15 dní složenkou na poště, na pokladně magistrátu nebo přes internetové 

bankovnictví. To je již minulostí a vše je jednodušší. Nyní lze na přestupkovém oddělení 

městské policie provést bezkontaktní platbu kartou, pomocí chytrých hodinek či telefonu." 

 

Středa, 29. května 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Opilý toužil zkusit si únik před policií 
29.5.2019  

České Budějovice - Adrenalinové úterý prožil podnapilý muž, který po deváté ráno 

v historickém centru města nasedl do renaultu, před hlídkou městské policie to švihl 

jednosměrkou a snažil se ujet. 

Odbočil na chodník a projel parkem Na Sadech. Strážník informoval kolegy, kteří za řidičem 

vyrazili. Mluvčí městské policie David Štýfal popsal, že 35letého muže zastavili v ulici Čéčova, 

kde společná hlídka strážníka s policistou opilému řidiči nadjela a zablokovala mu cestu. 

Nadýchal 1, 6 promile a prohlásil, že bezohlednou jízdou si jenom chtěl zkusit, jaké to je unikat 

policii… 

 

Středa, 29. května 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Muž bez řidičáku ujížděl strážníkům, nakonec utekl a v autě nechal 

kamarádku 
středa, 29. května 2019, 14:06 

Strážníci v Budějcích řešili dnes ráno muže, který se jim snažil ujet. Vjel do slepé ulice na 

Pražském předměstí a z místa utekl. V autě nechal spolujezdkyni, ke které se o pár minut 

později vrátil a přiznal se, že má zákaz řízení. Pořádnou ranní rozcvičku si dal dvaatřicetiletý 

muž, který usedl za volant i když měl zákaz řízení. Když viděl hlídku městské policie, na nic 

nečekal, a začal jí ujíždět. „Přímo před strážníky vyjel z garáží obchodního centra řidič osobního 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opily-touzil-zkusit-si-unik-pred-policii-20190529.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23922-muz-bez-ridicaku-ujizdel-straznikum-nakonec-utekl-a-v-aute-nechal-kamaradku.html
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automobilu Volkswagen, který nerespektoval přikázaný směr jízdy a zatočil na druhou stranu, 

než měl. Strážníci se pokusili řidiče auta zastavit. Ten ale šlápl na plyn a pokusil se ujet,“ popsal 

tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. Pastí se pro něj stala slepá ulice ve Skuherského. Z auta 

nakonec utekl. Ve spěchu si ale neuvědomil, že v autě není sám. Na sedadle spolujezdce 

zůstala sedět kamarádka řidiče. „Po chvíli se k vozidlu vrátil a policistům se přiznal, že důvodem 

útěku byl zákaz řízení. O řidičské oprávnění přišel v nedávné době kvůli řízení pod vlivem 

omamných a psychotropních látek,“ dodal Štýfal.   

 

Čtvrtek, 30. května 2019 

Zdroj: Českobudejovický deník, str. 3 

Autor: Jana Zuziaková 

Na pokuty už není třeba hotovost. Stačí účet  
České Budějovice – Městská policie krajského města jde s dobou a umožňuje už zaplatit 

pokutu bezhotovostně prostřednictvím platebních terminálů. Dva si nechala instalovat na 

svém přestupkovém oddělení. 

Občané, kteří dosud přicházeli uhradit pokutu a neměli s sebou peníze, měli problém, neboť 

jinak ji na přestupkovém oddělení uhradit nešlo. Mluvčí městské policie David Štýfal popsal, 

že když přestupce u sebe neměl potřebnou hotovost, od strážníků u přepážky si odnesl 

příkazový blok na pokutu na místě nezaplacenou a složenku. Zaplatit za prohřešek pak bylo 

možné do 15 dní složenkou na poště, na pokladně magistrátu nebo přes internetové 

bankovnictví. To je již minulostí a vše je jednodušší. Nyní lze na přestupkovém oddělení 

městské policie provést bezkontaktní platbu kartou, pomocí chytrých hodinek či telefonu. 

 

Čtvrtek, 30. května 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

Budějovičtí strážníci našli ukradené auto 
30.5.2019 12:12  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve středu 29. května krátce před třetí hodinou ráno prováděla hlídka 

městské policie běžnou kontrolní činnost v ulici R. Bosche. Strážníci si všimli na parkovišti 

odstaveného vozidla Škoda, které jevilo znaky dlouhodobého stání. Hlídka pojala podezření, 

že by se mohlo jednat o odcizený automobil. Kontrolou VIN čísla vozidla v informačním 

systému strážníci zjistili, že je po vozidle již sedm měsíců vyhlášeno pátrání.  

https://www.jcted.cz/budejovicko/nasel-na-sokolskem-ostrove-sud-s-pivem-cepoval-si-co-hrdlo-raci/
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Věc si převzala k dalšímu řešení Policie ČR. 

 

Čtvrtek, 30. května 2019 

Zdroj: Českobudejovický deník, str. 3 

Autor: Jana Zuziaková 

Opilý toužil zkusit si únik autem před policií  
České Budějovice – Adrenalinové úterní ráno prožil podnapilý muž, který po deváté hodině v 

historickém centru města nasedl do renaultu, před zraky hlídky městské policie to švihl 

jednosměrkou a snažil se ujet. 

Potom odbočil na chodník a projel parkem Na Sadech. 

Strážník vysílačkou informoval kolegy, kteří za řidičem vyrazili. Mluvčí městské policie David 

Štýfal popsal, že pětatřicetiletého muže z krajského města zastavili v ulici Čéčova, kde společná 

hlídka strážníka s policistou opilému řidiči nadjela a zablokovala mu cestu. Nezbylo mu nic 

jiného než zastavit a dát se s policisty do řeči. Ti jich moc nenadělali a nechali ho dýchnout. 

Místní "Fittipaldi" nadýchal 1, 6 promile a prohlásil, že bezohlednou jízdou si chtěl vyzkoušet, 

jaké to je unikat policii. To se mu nepodařilo a neuteče ani trestu. 

 

Sobota, 1. června 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

Kradl alkohol ze sudu. Lil si ho do úst 
1.6.2019  

České Budějovice - Dvacetiletého muže z Českých Budějovic spatřil krátce před šestou hodinou 

ranní v sobotu 1. června, jak krade alkohol přímo ze sudu do úst, operátor městského 

kamerového systému. 

Dotyčný měl na kontě podle mluvčí českobudějovických strážníků Věry Školkové již několik 

konfliktů se zákonem. Byl v minulosti odsouzen za majetkovou trestnou činnost. "Tentokrát se 

vyznamenal, když nalezl nedostatečně zabezpečené výčepní zařízení s plným sudem piva na 

Sokolském ostrově. Nejprve si dosyta načepoval přímo do úst, to mu však nestačilo. Zlatým 

mokem si začal plnit i plastové lahve, které poblíž nalezl," vypráví Věra Školková. Přítrž krádeži 

dalšího alkoholu učinili přítrž strážníci. Celý případ pak předali přivolaným policistům. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kradl-alkohol-ze-sudu-lil-si-ho-do-ust-20190601.html
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Sobota, 1. června 2019 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: zuz 

Mladík našel nehlídaný sud. Pivo si točil přímo do úst i do láhví 
1. června 2019  13:43,  aktualizováno  13:43  

Dvacetiletý muž z Českých Budějovic našel nehlídané výčepní zařízení se sudem piva na 

Sokolském ostrově. Pivo si začal čepovat přímo do úst, ale také do plastových lahví. Jeho 

počínání viděli prostřednictvím kamer strážníci a v další krádeži mu zabránili.  

 „Dvacetiletý muž z Českých Budějovic si na své konto připsal již nespočítaně křížků se 

zákonem. V sobotu krátce před šestou hodinou ranní spatřil operátor městského kamerového 

systému na Sokolském ostrově jemu povědomého muže. Ten právě manipuloval se zařízením 

na čepování piva v místní kavárně,“ uvedla policejní mluvčí Věra Školková. 

Na místo okamžitě vyjížděla hlídka městské policie. Strážníci na místě zastihli jim známého 

dvacetiletého muže. „Muž se strážníkům svěřil, že výčepní zařízení nebylo nijak zajištěné a 

bylo přikryté pouze kartonovou krabicí. Když zjistil, že sud pod ním rozhodně není prázdný, 

rozhodl se využít příležitosti,“ sdělila Věra Školková. 

Muž byl v minulosti odsouzen za majetkovou trestnou činnost, proto strážníci celý případ 

předali přivolaným policistům.  

 

Sobota, 1. června 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

Na Sokoláku kradl kolo 
1.6.2019  

České Budějovice - V pět hodin ráno přistihli strážníci na Sokolském ostrově v noci z pátku na 

sobotu muže, jak krade pivo z místní kavárny, o hodinu dříve, krátce před čtvrtou hodinou 

ranní, zase jiný pachatel kradl na stejném místě jízdní kolo. 

Operátor městského kamerového systému spatřil dotyčného, jak se pohybuje u stojanu na 

jízdní kola nedaleko - před budovou plaveckého bazénu. Podezřelé chování podle mluvčí 

českobudějovických strážníků Věry Školkové prozrazovalo jeho nekalé úmysly. "Vzápětí jedno 

ze stojících kol sebral a odcházel s ním pryč. Na místo mezitím vyjížděla hlídka městské 

policie," uvedla Věra Školková. Muže s jízdním kolem zastavili nedaleko a zjistili, že 

jednačtyřicetiletý muž je jim dobře známý. "Svěřil se jim, že jízdní kolo mu skutečně nepatří. 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/alkohol-kradez-pivo-policie.A190601_133157_budejovice-zpravy_zdo
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-sokolaku-kradl-kolo-20190601.html
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Bicykl byl však údajně nezajištěný, a tak se rozhodl si ho vypůjčit. Přitom se mu náhodou pod 

ruku dostala i dětská bunda, kterou pravděpodobně na místě někdo ztratil," vypráví Věra 

Školková. Protože byl tento muž již v minulosti odsouzen za majetkovou trestnou činnost, 

strážníci ho proto podle mluvčí předali do rukou přivolaných policistů. 

 

Neděle, 2. června 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Našel na Sokolském ostrově sud s pivem, čepoval si co hrdlo ráčí 
2.6.2019 10:29  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dvacetiletý muž z Českých Budějovic má už na kontě nepočítaně střetů 

se zákonem. Tentokrát se vyznamenal, když 1. června před šestou ráno nalezl nedostatečně 

zabezpečené výčepní zařízení s plným sudem piva u kavárny na Sokolském ostrově. Nejprve si 

dosyta načepoval přímo do úst, to mu však nestačilo. Zlatým mokem si začal plnit i plastové 

lahve, které objevil poblíž. 

  

Jeho počínání neuniklo bystrému oku městské kamery. Krádeži dalšího alkoholu učinili přítrž 

strážníci. Muž se strážníkům svěřil, že výčepní zařízení nebylo nijak zajištěné a bylo přikryté 

pouze kartonovou krabicí. Když zjistil, že sud pod ním rozhodně není prázdný, rozhodl se využít 

příležitosti.  

 

Neděle, 2. června 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Muž ukradl v kavárně na Sokoláku sud s pivem. Neztrácel čas a pivo si 

čepoval rovnou do pusy 

neděle, 2. června 2019, 13:29 

Strážníci městské policie řešili včera žíznivého mladíka, který využil situace a v kavárně na 

Sokoláku se zmocnil soudku piva. Zlatavý mok si nejdřív čepoval pusy a pak s ním začal plnit 

plastové lahve. Dvacetiletý muž, který je pro strážníky známou firmou, si nezajištěného soudku 

všiml v šest hodin ráno. Jeho žízeň byla asi tak velká, že si pivo začal čepovat rovnou do pusy. 

„Na místo okamžitě vyjížděla hlídka městské policie. Muž se strážníkům svěřil, že výčepní 

zařízení nebylo nijak zajištěné a bylo přikryté pouze kartonovou krabicí. Když zjistil, že sud pod 

ním rozhodně není prázdný, rozhodl se využít příležitosti,“ popsala tisková mluvčí strážníků 

https://www.jcted.cz/budejovicko/nasel-na-sokolskem-ostrove-sud-s-pivem-cepoval-si-co-hrdlo-raci/
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23959-muz-ukradl-v-kavarne-na-sokolaku-sud-s-pivem-neztracel-cas-a-pivo-si-cepoval-rovnou-do-pusy.html
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Věra Školková. Výtečník už byl v minulosti odsouzený za majetkovou trestnou činnost. 

Strážníci proto celý případ předali přivolaným policistům.  

 

 

 

 

 


