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Strážníci v sobotu absolvovali devět výjezdů za zvířaty, odchytávali je 

České Budějovice - Pestrý den měli v sobotu budějovičtí strážníci. Ti absolvovali devět 
výjezdů za zvířaty. 

Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské policie, uvedla, že sobotní den začínali 
českobudějovičtí strážníci výjezdem na Lannovu třídu. Tady si to totiž po pěší zóně si totiž 
rázoval zmatený ježek. Strážníci ho vzápětí odchytili a vypustili v lesoparku Stromovka. 

Krátce po osmé hodině zase ranní vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o zvířeti na 
rušné pozemní komunikaci na Pražské třídě. Uhynulého kosa, který se připletl pod kola 
projíždějících vozidel, převezli strážníci do kafilerního boxu. 

"Po desáté hodině ranní strážníci zachraňovali mládě drozda před panelovým domem v ulici 
Jan Opletala ve Čtyřech Dvorech. Mládě naštěstí nebylo zraněné," vyprávěla Věra Školková 
s tím, že jelikož bylo mládě schopné samostatného života, vypustili ho strážníci do volné 
přírody. 

Tím ale dopolední výpravy budějovických strážníků za zvířaty neskončily. Krátce po jedenácté 
totiž vyráželi na oznámení o psovi uzavřeném ve vozidle zaparkovaném před jedním 
obchodním centrem v Českém Vrbném. Oznámení se však naštěstí nepotvrdilo. 

Před půl druhou odpoledne nalezli obyvatelé Písecké ulice uhynulého hlodavce u kontejnerů 
na komunální odpad. Strážníci místo prohledali a nalezeného potkana bez známek života 
převezli do kafilerního boxu. 

"Na oznámení o údajně zraněném ptákovi v Prachatické ulici vyjížděla hlídka městské policie 
v sedm hodin večer. Zranění se ale nepotvrdilo, proto strážníci ptáka vypustili do volné 
přírody," vyprávěla mluvčí strážníků. 

Dodala, že v půl deváté večer řešili strážníci případ německého ovčáka, který byl nalezený 
u obchodního centra na Dlouhé louce. "Pes bez jakéhokoliv identifikačního označení skončil 
v městském útulku, kde počká do doby, než si ho vyzvedne jeho majitel," řekla více s tím, že 
v deset hodin večer u benzinové pumpy na Dlouhé louce strážníci pro změnu nalezli zraněné 
kotě. To předali do rukou zaměstnanců městského útulku, kteří zajistili veterinární ošetření. 

Nejkurióznějším případem sobotního dne byl však dle slov Věry Školkové pravděpodobně 
nález papouška v obchodním centru na Pražské třídě. Žako šedý byl nalezen v půl páté 
odpoledne na střešním parkovišti. "Strážníkům se ho vzápětí podařilo odchytit. Papoušek měl 
kroužek s označením, podle něhož se však i přes veškeré snahy operačního střediska městské 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-v-sobotu-absolvovali-devet-vyjezdu-za-zviraty-odchytavali-je-20180722.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-v-sobotu-absolvovali-devet-vyjezdu-za-zviraty-odchytavali-je-20180722.html
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policie nepodařilo zjistit jeho právoplatného majitele," vyprávěla Věra Školková. Doplnila, že 
strážníci proto papouška převezli do hlubocké zoologické zahrady. "O několik desítek minut 
později se po svém domácím mazlíčkovi začala shánět jeho majitelka, která se o informace 
přihlásila na tísňové lince městské policie. Papouška si poté vyzvedla z rukou zaměstnanců 
zoologické zahrady," dodala. 
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Budějovičtí strážníci měli "zvířecí den". Papoušek Žako v obchodním 

centru 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Pestré odpoledne připravilo strážníkům v sobotu 21. července devět 
výjezdů za zvířaty. Nález ježka na pěší zóně, uhynulý kos, nalezené živé mládě drozda, pes 
zavřený v autě, uhynulý potkan, zraněné kotě, zatoulaný pes a nález papouška Žako v 
obchodním centru zaměstnaly jednu hlídku městské policie téměř na celý den. Sobotní den 
začínali strážníci výjezdem na Lannovu třídu. Po pěší zóně si to rázoval zmatený ježek. 
Strážníci ho odchytili a vypustili v lesoparku Stromovka. 

Krátce po osmé hodině ranní uhynulého kosa, který se připletl pod kola projíždějících vozidel 
na Pražské třídě, převezli strážníci do kafilerního boxu. Po desáté hodině strážníci zachraňovali 
mládě drozda před panelovým domem v ulici J. Opletala ve Čtyřech Dvorech. Mládě naštěstí 
nebylo zraněné, a jelikož bylo zjevně schopné samostatného života, vypustili ho strážníci do 
volné přírody. 

Na psa uzavřeného ve vozidle, zaparkovaném před obchodním centrem v Českém Vrbném, 
byla hlídka upozorněna krátce po jedenácté hodině dopoledne. Oznámení se však naštěstí 
nepotvrdilo. 

Před půl druhou odpoledne nalezli obyvatelé Písecké ulice uhynulého hlodavce u kontejnerů 
na komunální odpad. Strážníci místo prohledali a nalezeného potkana bez známek života 
převezli do kafilerního boxu. 

K údajně zraněnému ptákovi v Prachatické ulici vyjížděla hlídka městské policie v sedm večer. 
Zranění se nepotvrdilo, proto strážníci ptáka vypustili do přírody. 

V půl deváté večer řešili strážníci případ německého ovčáka, nalezeného u obchodního centra 
Na Dlouhé louce. Pes bez jakéhokoliv identifikačního označení skončil v městském útulku, kde 
počká do doby, než si ho vyzvedne jeho majitel. 

Zraněné kotě, nalezené u benzinové čerpací stanice Na Dlouhé louce, si strážníci převzali 
v deset hodin večer. Kotě předali do rukou zaměstnanců městského útulku, kteří zajistili 
veterinární ošetření. 

  

http://www.jcted.cz/budejovicti-straznici-meli-zvireci-den-papousek-zako-v-obchodnim-centru/#diskuse
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Nejkurióznějším případem sobotního dne byl pravděpodobně nález papouška v obchodním 
centru na Pražské třídě. Žako šedý byl nalezen v půl páté odpoledne na střešním parkovišti. 
Strážníkům se ho podařilo odchytit. Papoušek měl kroužek s označením, podle něhož se však 
i přes veškeré snahy operačního střediska městské policie nepodařilo zjistit jeho 
právoplatného majitele. Strážníci proto papouška převezli do ZOO Hluboká nad Vltavou. O 
několik desítek minut později se po papouškovi začala shánět jeho majitelka, která se přihlásila 
na tísňové lince městské policie. Papouška si poté vyzvedla v ZOO Ohrada. 
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Budějčtí strážníci vypátrali během jednoho večera dvě hledané osoby 

Dvě celostátně hledané osoby vypátraly hlídky městské policie během noci z pátka 20. 
července na sobotu 21. července v Českých Budějovicích. První z nich byla sedmnáctiletá 
dívka z Českokrumlovska, druhou osobou byl hledaný muž ze Strakonicka.  

Sedmnáctiletou dívku z Českokrumlovska vypátrali budějčtí strážníci v noci z pátka na sobotu 
v půl jedné ráno. Dívka postávala před jednou restaurací v krajském městě. „Po prověření 
totožnosti mladé ženy se ukázalo, že se jedná o pohřešovanou sedmnáctiletou dívku z 
Českokrumlovska. Strážníci hledanou následně převezli na Obvodní oddělení Čtyři Dvory, kde 
jí předali do rukou přítomných policistů k dalšímu opatření,“ řekla k případu mluvčí městské 
policie Věra Školková.  

Celostátně hledaný muž před strážníky utíkal 

Druhou hledanou osobou byl sedmnáctiletý mladík ze Strakonicka. Strážníci ho objevili v 
odlehlé části budějckého sídliště Máj, když se před nimi snažil ukrýt za strom. „Podezřelé 
jednání strážníky přimělo ke kontrole mladého muže. Jakmile ho však vyzvali, aby se přestal 
ukrývat a předložil své osobní doklady, dal se chlapec na útěk. Při tom však ve tmě zakopl o 
padlý strom,“ vysvětlila Školková s tím, že muž si při pádu způsobil lehká zranění ruky.  

Strážníci tak na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která mladíka převezla za 
asistence městské policie k ošetření do budějcké nemocnice. „Po ošetření strážníci převezli 
hledaného na Obvodní oddělení Policie České republiky Čtyři Dvory, kde ho předali do rukou 
policistů,“ uzavřela Školková.  

 
 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20429-budejcti-straznici-vypatrali-behem-jednoho-vecera-dve-hledane-osoby.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20429-budejcti-straznici-vypatrali-behem-jednoho-vecera-dve-hledane-osoby.html
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Strážníci vypátrali pohřešovanou sedmnáctiletou dívku 

České Budějovice - Pohřešovanou sedmnáctiletou dívku z Českokrumlovska se v pátek 
podařilo vypátrat českobudějovickým strážníkům v ulicích krajského města. Okamžitě jí 
předali do rukou policistů. 

Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské policie, uvedla, že v pátek v půl jedné ráno 
prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost na Husově třídě. Tady před vchodem do 
jedné ze zdejších restaurací strážníci spatřili mladou ženu, která se nápadně podobala 
fotografii figurující v databázi celostátně hledaných osob. 

"Po prověření totožnosti mladé ženy se ukázalo, že jejich domněnka byla správná. Jednalo se 
skutečně o pohřešovanou sedmnáctiletou dívku z Českokrumlovska," řekla Věra Školková 
s tím dívku strážníci následně převezli na Obvodní oddělení Čtyři Dvory, kde jí předali do rukou 
přítomných policistů k dalšímu opatření. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-vypatrali-pohresovanou-sedmnactiletou-divku-20180721.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-vypatrali-pohresovanou-sedmnactiletou-divku-20180721.html
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Podnapilý šestnáctiletý mladík vzbudil pozdvižení v centru města 

České Budějovice - Šestnáctiletý mladík z Českobudějovicka vyrazil v pátek v noci do víru 
krajského města. Posilnil se alkoholem a poté na sebe začal v ulicích upozorňovat 
nepřístojným chováním. Netrvalo proto dlouho, a na oznámení o agresivním mladíkovi 
vyjížděla hlídka městské policie. 

Věra Školková, mluvčí Městské policie České Budějovice, uvedla, že do Široké ulice přijeli 
strážníci krátce po druhé hodině ranní. Ke strážníkům se na místě přihlásil svědek události, 
který jim ukázal na nedaleko postávajícího mladíka, který právě vulgárně pokřikoval na ostatní 
kolemjdoucí. 

"Strážníci vzápětí zjistili, že se jedná o šestnáctiletého chlapce z Českobudějovicka. Z jeho 
dechu byl značně cítit alkohol. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol 
u něj ukázala výsledek 1,89 promile," řekla Věra Školková. 

Dodala, že Jelikož se nepodařilo o celé události informovat jeho rodiče, strážníci na místo 
přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Lékař rozhodl o přenocování mladíka na dětském 
oddělení českobudějovické nemocnice, kam byl následně převezen. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-sestnactilety-mladik-vzbudil-pozdvizeni-v-centru-mesta-20180721.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-sestnactilety-mladik-vzbudil-pozdvizeni-v-centru-mesta-20180721.html
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Agresivní mladík šel nocovat na dětské oddělení nemocnice 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - K agresivnímu mladíkovi vyjížděla hlídka městské policie dnes krátce 
po druhé hodině ranní. Strážníci byli přivoláni do Široké ulice, kde po jejich příjezdu mladík 
právě vulgárně pokřikoval na ostatní kolemjdoucí. Ukázalo se, že se jedná o šestnáctiletého 
chlapce z Českobudějovicka. Z jeho dechu byl značně cítit alkohol. Orientační dechová 
zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 1,89 ‰.  

Jelikož se nepodařilo kontaktovat rodiče, strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou 
službu. Lékař rozhodl o přenocování mladíka na dětském oddělení českobudějovické 
nemocnice. 

  

http://www.jcted.cz/agresivni-mladik-sel-nocovat-na-detske-oddeleni-nemocnice/
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V budějckém Parku Čtyři Dvory spadl z podstavce krasohled. Dopadl 

těsně vedle malého dítěte 

O obrovském štěstí může mluvit rodina, jejichž pětiletá ratolest se chtěla včera, ve čtvrtek 
19. července, v podvečer v Parku Čtyři Dvory v Českých Budějovicích podívat do velkého 
krasohledu. V momentě, kdy chlapec na kaleidoskop sáhl, z podstavce spadl. Naštěstí dítěti 
jen škrtl o nos. Náměstek primátora Podhola se hned záležitostí zabýval.  

„Auuu, mami, můj nos. Zakřičel syn, když kaleidoskop padal. Já stála kousek vedle. Hned jsem 
k němu přiskočila. Opravdu to bylo velké štěstí, že mu jen brnkl o nos. Třesu se ještě teď. Ani si 
nechci představit, jak by malý dopadl, kdyby to spadlo na něj, nebo na našeho menšího, který 
už za velkým bráškou všude chodí. Nevím přesně kolik ta odpadlá část váží, ale bylo to docela 
těžké,“ popsala událost maminka Lucie Bodnárová z Českých Budějovic.  

Ta, když zjistila, že syn je zdravý, okamžitě zavolala městskou policii, kterou o všem 
informovala. „Ano, hlídka strážníků opravdu jela do Parku Čtyři Dvory. Událost zaznamenala a 
ulomenou část prvku odvezla. Městská policie všechny informace včetně kaleidoskopu předala 
magistrátu. Zřejmě prvek někdo zničil a narafičil ho tam tak, aby to nebylo vidět. Když se ho 
pak malé dítě dotklo, spadl. Kdo krasohled poničil, nevíme,“ uvedla mluvčí českobudějovické 
městské policie Věra Školková.  

„O této nešťastné události se dozvídám teď od vás. Hned vše prověřím," řekl ráno náměstek 
českobudějovického primátora Petr Podhola. „Vše jsem prověřoval, byl jsem se na místě 
osobně podívat,“ telefonoval dnes odpoledne náměstek, který zároveň připomněl, že všechny 
herní prvky v parku jsou certifikované a prochází pravidelnou a důkladnou speciální revizí.  

„Navíc je denně kontroluje správce parku. Ten se mi dušoval, že ve středu večer byl krasohled 
v pořádku, že jej osobně kontroloval. Od osmnácti hodin do šesti hodin ráno a o svátcích a 
víkendech čtyřiadvacet hodin denně, kdy má správce volno, funguje v areálu parku hlídací 
služba, která dbá na pořádek a na to, aby nikdo nepoškozoval vybavení parku. Ani ta si ničeho 
nevšimla. Ale ani tato služba zřejmě nedokáže zabránit vandalismu, to by musel snad u 
každého herního prvku stát nonstop člověk a hlídat jej," dodal Podhola. Ten po protokolárním 
převzetí všech podkladů od městské policie, včetně poničeného kaleidoskopu, se bude 
poškozeným prvkem dál zabývat. Samozřejmě věc probere s konkrétním dodavatelem, 
protože všechny prvky jsou ještě v záruce, ta končí příští rok. Ale až odborná prověrka ukáže, 
zda má ulomení krasohledu na svědomí vandal nebo se jedná například o únavu materiálu.  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20418-v-budejckem-parku-ctyri-dvory-spadl-z-podstavce-krasohled-dopadl-tesne-vedle-maleho-ditete.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20418-v-budejckem-parku-ctyri-dvory-spadl-z-podstavce-krasohled-dopadl-tesne-vedle-maleho-ditete.html
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Ovšem čtvrteční záležitost s kaleidoskopem, nebo-li herním prvkem, který pomocí soustavy 
zrcadel a barevných tělísek vytváří neopakovatelné obrazce při pohledu proti světelnému 
zdroji, není prvním podobným případem. Před dvěma lety v Parku Čtyři Dvory spadlo na 
předškoláka osmdesátikilové kolo s kuličkami a vážně mu poranilo hlavu. Lékaři museli chlapce 
okamžitě odvézt do nemocnice a operovat ho. Příčinou nehody byl tehdy zlomený šroub.  

„Já jsem si na tenhle případ hned vzpomněl. To náš malý měl teda velké štěstí, že má jen 
škrábanec na nose. To, abych se teď bál s dětmi někam jít, budu mít pořád v hlavě, že se nám 
na nějaké takové městské atrakci zraní. Rád bych věděl, co s tím město bude dělat, jak to vyřeší. 
A hlavně, kdo je za to zodpovědný,“ byl hodně naštvaný David Brůžek, tatínek pětiletého 
klučiny, kterého ulomený krasohled jen těsně minul. 

„Určitě je v zájmu nás všech, aby park byl bezpečný. A určitě uděláme vše pro to, aby tomu tak 
bylo,“ sliboval náměstek Podhola.  
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Opilý nechtěl na záchytku, po útěku z nemocnice ho pacifikovali 

strážníci 

České Budějovice - Sedmadvacetiletý muž z krajského města byl ve středu v noci přivezen 
s rozbitou hlavou zdravotnickou záchrannou službou do českobudějovické nemocnice. Po 
lékařském ošetření krvácejícího zranění hlavy však odtud utekl. A to hned, jak se dozvěděl, 
že má na rozhodnutí lékaře přenocovat na lůžku protialkoholní záchytné stanice. 

Hlídka městské policie narazila na muže odpovídajícího popisu brzo ráno na břehu řeky poblíž 
ulice F. A. Gerstnera. Muž se však nehodlal vydat svému osudu a před strážníky se dal na útěk. 
Ani po zákroku strážníků proti agresivnímu muži a jeho převozu do zdravotnického zařízení 
však příběh neskončil. 

Ve středu 18. července v půl čtvrté ráno prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost 
v blízkosti zimního stadionu v ulici F. A. Gerstnera. Na cyklostezce vedoucí podél řeky strážníci 
spatřili postavu muže, jehož popis odpovídal pacientovi na útěku. Jakmile se strážníci chtěli 
přesvědčit, že se skutečně jedná o domnělého muže, muž se dal okamžitě na útěk. Nedbal 
zákonných výzev strážníků a dál běžel směrem do centra města. Na křižovatce s Goethovou 
ulicí ho jeden ze strážníků doběhl. Muž se však nedal snadno. Při zápasu se strážníkem se 
dokonce snažil sáhnout po jeho služební zbrani. Strážník proti muži musel použít slzotvorný 
prostředek a nasadit mu služební pouta. Jeho zjevně dříve způsobené krvácející zranění na 
hlavě přimělo strážníky okamžitě přivolat zdravotnickou záchrannou službu. 

Zdravotníci muže vzápětí převezli za asistence strážníků v sanitním vozidle do 
českobudějovické nemocnice. Zdravotnický personál skutečně potvrdil, že se jedná 
o hledaného pacienta. Dotyčného muže s krvácejícím zraněním na hlavě přivezla k lékařskému 
ošetření zdravotnická záchranná služba z ulice Karla IV. před několika hodinami. Muž byl 
zjevně podnapilý, a tak po ošetření jeho zranění lékař rozhodl o jeho pobytu na protialkoholní 
záchytné stanici. To však muž rozhodně neplánoval a v nepozorované chvíli spěšně nemocnici 
opustil. 

Nyní zjevně rozezlený pacient v průběhu ošetření vyhrožoval strážníkům ublížením na zdraví 
a nešetřil verbálními urážkami. Ani následný převoz na protialkoholní záchytnou stanici jeho 
odpor nezlomil. Muž se znovu postavil proti jednomu ze strážníků a snažil se ho napadnout. 
Na zákonné výzvy a výstrahy strážníků nereagoval. Ti museli opětovně proti agresivnímu muži 
zakročit. Muž přitom v důsledku svého aktivního odporu znovu začal krvácet z již ošetřeného 
zranění na hlavě. Následoval opětovný převoz na oddělení chirurgické ambulance do 
českobudějovické nemocnice, kde ho strážníci ponechali v rukou zdravotnického personálu. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/opily-nechtel-na-zachytku-po-uteku-z-nemocnice-ho-pacifikovali-straznic-20180719.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/opily-nechtel-na-zachytku-po-uteku-z-nemocnice-ho-pacifikovali-straznic-20180719.html
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Slovák napadl v budějcké Nádražní ulici boxerem muže. Zranil ho v 

obličeji, pak do něj ještě kopal  

Velkou neznámou zůstává pro strážníky důvod agrese výtržníka, který napadl muže v 
blízkosti Obchodního centra Mercury v Nádražní ulici v Českých Budějovicích. Agresor udeřil 
muže do obličeje takzvaným boxerem a na zemi do něj ještě kopal. Poté utekl. Naštěstí 
neutíkal dlouho, strážníci ho brzy lapili. A za jeho počínání ho určitě zasloužený trest nemine. 
Případem se nyní zabývají policisté.  

Hlídka městské policie k incidentu v blízkosti Obchodního centra Mercury v Nádražní ulici v 
Českých Budějovicích vyjížděla v úterý 17. července krátce po jedenácté hodině večer. A to na 
oznámení zdravotnické záchranné služby o muži, který utrpěl krvácející zranění obličeje při 
fyzické potyčce.  

„Zraněný třicátník uvedl, že byl napaden mužem, kterého všichni znají pouze křestním jménem. 
Ostatní svědci události jeho slova potvrdili. Popsali, že agresor udeřil třicetiletého muže 
takzvaným boxerem a poté, co již napadený muž ležel na zemi, ho ještě kopal,“ uvedla mluvčí 
českobudějovické městské policie Věra Školková.  

Ostatní hlídky městské policie mezitím začaly pátrat po pachateli. Muže odpovídajícího popisu 
svědků našli v Chelčického ulici. Ukázalo se, že se jedná o šestadvacetiletého Slováka. Strážníci 
ho následně předali do rukou policistů, kteří se dál případem zabývají. Zda se bude 
šestadvacetiletý agresor zpovídat z přestupku proti občanskému soužití nebo z přečinu 
ublížení na zdraví, rozhodne doba léčení poškozeného.  

Při řešení případu však strážníci měli ještě plné ruce práce s podnapilým mužem, který na 
místě úmyslně narušoval práci strážníků. Jejich výzvy s výstrahou, aby místo opustil, však 
nepadly na úrodnou půdu. Když muž ještě přitvrdil a začal vyhrožovat ublížením na zdraví 
ostatním přítomným, strážníci zakročili.  

„Výtržník však odmítl prokázat svou totožnost, a tak se o několik minut později vezl ve 
služebních poutech na nedalekou služebnu Policie České republiky. Při bezpečnostní prohlídce 
u něj strážníci dokonce našli nůž, který mu odebrali. Po zjištění totožnosti dotyčného muže 
převezli strážníci třiašedesátiletého muže k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici. 
Strážníci nakonec museli ještě muži ze služebního vozidla pomoci, protože odmítl vystoupit,“ 
upřesnila informace mluvčí.  

Třiašedesátiletý muž se tak po vystřízlivění zpovídal z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední 
osoby při výkonu její pravomoci. Za přestupek mu hrozí pokuta až patnáct tisíc korun.  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20404-slovak-napadl-v-budejcke-nadrazni-ulici-boxerem-muze-zranil-ho-v-obliceji-pak-do-nej-jeste-kopal.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20404-slovak-napadl-v-budejcke-nadrazni-ulici-boxerem-muze-zranil-ho-v-obliceji-pak-do-nej-jeste-kopal.html
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Zkrvavený násilník po incidentech s policií napotřetí zůstal v 

nemocnici 
Lékaře a městskou policii opakovaně zaměstnal ve středu ráno sedmadvacetiletý muž z 
Českých Budějovic. S krvácejícím zranění na hlavě skončil v nemocnici, odkud však utekl, takže 
ho musela hlídka honit po centru města. Poté se znovu snažil z nemocnice utéct, což se mu 
nakonec nepodařilo.  

Pouť opilého muže začala v ulici Karla IV., odkud ho vezla zdravotnická záchranná služba s 
krvácejícím zraněním na hlavě. 

„Muž byl zjevně podnapilý, a tak po ošetření lékař rozhodl o jeho pobytu na protialkoholní 
záchytné stanici. To však muž rozhodně neplánoval a v nepozorované chvíli spěšně nemocnici 
opustil,“ popsala mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.  

O pár hodin později, v půl čtvrté ráno, projížděla hlídka městské policie u zimního stadionu v 
ulici F. A. Gerstnera a na cyklostezce u řeky spatřila muže, jenž se podobal popisu pacienta na 
útěku. Když se chtěli přesvědčit, jestli je to skutečně on, dal se na útěk směrem do centra 
města. 

Při potyčce muži začalo opět krvácet zranění na hlavě 

„Na křižovatce s Goethovou ulicí ho jeden ze strážníků doběhl. Muž se však nedal snadno. Při 
zápasu se strážníkem se dokonce snažil sáhnout po jeho služební zbrani. Strážník proti muži 
musel použít slzný plyn a nasadit mu služební pouta. Jeho zjevně dříve způsobené krvácející 
zranění na hlavě přimělo strážníky okamžitě přivolat zdravotnickou záchrannou službu,“ 
uvedla Školková. 

Zdravotníci opilého muže převezli za pomoci hlídky zpět do českobudějovické 
nemocnice. Během ošetření jim vyhrožoval ublížením a dohady pokračovaly. 

„Ani následný převoz na protialkoholní záchytnou stanici jeho odpor nezlomil. Muž se znovu 
postavil proti jednomu ze strážníků a snažil se ho napadnout. Na zákonné výzvy a výstrahy 
strážníků nereagoval. Ti museli opětovně proti agresivnímu muži zakročit,“ dodala Školková. 

Muži při potyčce začalo opět krvácet ošetřené zranění na hlavě, a tak zamířil opět na oddělení 
chirurgické ambulance do českobudějovické nemocnice, kde ho strážníci ponechali v rukou 
zdravotnického personálu. 

O tom, kde výtržník nakonec skončil, nechtěla poskytnout informace městská policie ani 
záchytná stanice. 

https://budejovice.idnes.cz/policie-alkohol-nemocnice-vytrznik-straznici-ceske-budejovice-pvw-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180719_102112_budejovice-zpravy_jbr
https://budejovice.idnes.cz/policie-alkohol-nemocnice-vytrznik-straznici-ceske-budejovice-pvw-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180719_102112_budejovice-zpravy_jbr
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=159523/151167_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=161309/153420_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=155631/148964_0_
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Turistky z Maďarska trhaly květinovou výzdobu na budějovickém 

náměstí 

Trhání květin z výzdoby hlavního českobudějovického náměstí se v neděli nevyplatilo dvěma 
turistkám z Maďarska. Ničení cizího majetku je stálo pokutu.  

V neděli krátce před desátou hodinou večerní spatřil operátor městského kamerového 
systému na náměstí Přemysla Otakara II. dvě ženy. 

„Trhaly květiny z velkých truhlíků zdobících náměstí. Na místo proto vyjela hlídka městské 
policie,“ uvedla mluvčí strážníků Věra Školková. 

Strážníci na místě zastihli dvě ženy s květinami v náručí. Ukázalo se, že se jedná o dvě turistky 
z Maďarska. 

Za přestupek proti majetku strážníci ocenili šestašedesátiletou a devětapadesátiletou ženu a 
místě pokutou v řádech tisíců korun. 

  

https://www.expres.cz/cerna-kronika-turistky-madarsko-kvetiny-namesti-trhaly-ceske-budejovice-1lj-/cerna-kronika.aspx?c=A180717_184257_dx-cerna-kronika_hrdi#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=denniexpres&utm_content=main
https://www.expres.cz/cerna-kronika-turistky-madarsko-kvetiny-namesti-trhaly-ceske-budejovice-1lj-/cerna-kronika.aspx?c=A180717_184257_dx-cerna-kronika_hrdi#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=denniexpres&utm_content=main
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Za ničení městské výzdoby dostaly starší turistky z Maďarska pokutu 

Pokutu za přestupek proti majetku si vysloužily dvě starší turistky z Maďarska, které se v 
neděli 15. července rozhodly natrhat květiny z velkoobjemových truhlíků, které zdobí 
budějcké náměstí.  

Ženy ale spatřil operátor městského kamerového systému a na místo poslal hlídku městské 
policie. Žen, které v centru trhaly kytky z truhlíků zdobících prostory náměstí, si v neděli 15. 
července krátce před desátou hodinou všimnul operátor městského kamerového systému. Na 
místo ihned vyslal hlídku městské policie.  

„Šestapadesátiletou a devětapadesátiletou ženu z Maďarska zastihli strážníci na náměstí s 
květinami v náručí. Obě ženy dostaly za přestupek proti majetku pokutu,“ uvedla mluvčí 
městské policie Věra Školková.  

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20369-za-niceni-mestske-vyzdoby-dostaly-starsi-turistky-z-madarska-pokutu.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20369-za-niceni-mestske-vyzdoby-dostaly-starsi-turistky-z-madarska-pokutu.html
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Turistky z Maďarska poničily květinovou výzdobu náměstí 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Trhání květin z květinové výzdoby města se v neděli 15. července 
nevyplatilo dvěma turistkám z Maďarska. Ničení cizího majetku je stálo pokutu. Krátce před 
desátou hodinou večerní spatřil operátor městského kamerového systému na Náměstí 
Přemysla Otakara II. dvě ženy. Ty právě trhaly kvetoucí rostliny z velkoobjemných truhlíků 
zdobících prostory náměstí. Na místo mezitím vyjížděla hlídka městské policie. Strážníci 
zastihli dvě ženy s květinami v náručí a ukázalo se, že se jedná o dvě turistky z Maďarska. Za 
přestupek strážníci ocenili šestašedesátiletou a devětapadesátiletou ženu na místě 
pokutou. 

 

 
 

  

http://www.jcted.cz/budejovicko/turistky-z-madarska-ponicily-kvetinovou-vyzdobu-namesti/
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Zdrogovaná napadala matku, která jí chtěla pomoci 

České Budějovice - Zdrogované ženě se marně pokoušela pomoci její matka. Strážníci vyjeli 
v sobotu před osmou večer na Sokolský ostrov, kde žena pod vlivem návykových látek 
napadala matku. 

"Na místě čekala pětačtyřicetiletá žena z Českých Budějovic ve společnosti mladé bosé ženy. 
Strážníkům vypověděla, že se jedná o její dceru, která má v současné době potíže s drogovou 
závislostí. Celý den se údajně pod vlivem drog potácela po městě. Matka ji po dlouhém hledání 
nalezla, mladá žena se však s ní dostala do křížku a odmítala nabízenou pomoc," popsala 
mluvčí městské policie Věra Školková. Čtyřiadvacetiletá žena skončila na protialkoholní 
záchytné stanici. "Po odeznění akutní intoxikace pravděpodobně nastoupí léčbu drogové 
závislosti," dodává Věra Školková. 
 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zdrogovana-napadala-matku-ktera-ji-chtela-pomoci-20180716.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zdrogovana-napadala-matku-ktera-ji-chtela-pomoci-20180716.html

