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___________________________________________________________________________ 

Na hřišti plakal šestiletý chlapec. Opilá matka spala poblíž v parku 

 

O šestiletém chlapci, který plakal na hřišti v českobudějovickém parku Stromovka, se 
ve čtvrtek díky svědkům dozvěděli místní strážníci. Když přijeli, zjistili, že jeho matka 
spala opodál. Pětačtyřicetiletá žena nadýchala 2,46 promile. 

Oznámení o opuštěném dítěti dostala městská policie po šesté hodině v podvečer. 
Hlídka tak vyrazila do parku Stromovka. 

„Při příjezdu se strážníci od přítomných svědků dozvěděli, že se jim mezitím podařilo 
nalézt matku. Ta spala nedaleko od místa. Jak strážníci vzápětí zjistili, pětačtyřicetiletá 
žena byla zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,“ popsala mluvčí 
českobudějovických strážníků Věra Školková. 

Výzvu k dechové zkoušce žena sabotovala. Nakonec se ale strážníkům podařila a 
ukázala výsledek 2,45 promile. Hlídka se několikrát pokoušela spojit s příbuznými, kteří 
by si dítě vzali. To se nepodařilo.  

„Proto na místo přivolali pracovnici oddělení sociálně právní ochrany dětí a zároveň 
zdravotnickou záchrannou službu k posouzení zdravotního stavu podnapilé ženy,“ 
uvedla Školková. 

Mezitím se ale k ženě přihlásil muž, který se označil za otce dítěte. „Za přítomnosti 
sociální pracovnice si muž svou ženu i syna převzal do své péče. Zároveň byl poučen o 
tom, že případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí 

českobudějovického magistrátu,“ dodala Školková.   
  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/park-stromovka-budejovice-zena-dite-alkohol-mestska-policie.A200724_095203_budejovice-zpravy_jbr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice&utm_content=main
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Pátek, 24. července 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Opilá matka ležela v parku, o kus dál plakal její šestiletý syn 

 

Téměř dvě a půl promile nadýchala žena, která včera vyrazila se svým synem do 
Stromovky. Zatímco opilá matka spala, chlapec byl na dětském hřišti a plakal. 
Návštěvníci parku proto na místo zavolali strážníky městské policie. Opilou ženu a 
dítě si nakonec odvedl otec chlapce. Případem se dál bude zabývat sociálka. 

Opravdu nepochopitelně se zachovala žena, která včera v odpoledních hodinách vzala 
svého syna na dětské hřiště do Stromovky. Návštěvníci parku si ale po nějaké chvíli 
všimli, že chlapec je na hřišti sám a pláče. Jak se později ukázalo, jeho matka byla 
nedaleko. Nebyla ale ve stavu, kdy by se o něj mohla postarat – byla opilá a spala.  

Na místo byla proto přivolána hlídka strážníků městské policie, která ji probudila a dala 
dýchnout. „Pětačtyřicetiletá žena se snažila průběh dechové zkoušky neustále 
narušovat. Nakonec ale nadýchala 2,46 promile alkoholu. Strážníci se ženy zeptali na 
její blízké příbuzné, kteří by se o šestiletého syna mohli postarat do odeznění její 
intoxikace,“ popsala tisková mluvčí strážníků Věra Školková.  

Hlídka se několikrát snažila dovolat jejímu manželovi. Všechny pokusy ale byly marné. 
Na místo proto dorazila pracovnice ze sociálky. K ženě se mezitím přihlásil muž, který 
se označil za otce dítěte. „Za přítomnosti sociální pracovnice si muž svou ženu i syna 
převzal do své péče. Zároveň byl poučen o tom, že případem se bude dále zabývat 
oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu,“ dodala 
mluvčí.  

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/28098-opila-matka-lezela-v-parku-o-kus-dal-plakal-jeji-sestilety-syn.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/28098-opila-matka-lezela-v-parku-o-kus-dal-plakal-jeji-sestilety-syn.html
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Čtvrtek, 23. července 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Jitka Davidová 

___________________________________________________________________________ 

Městská policie v době nouzového stavu řešila intenzivně veřejný 

pořádek 

Městská policie se v době nouzového stavu zaměřila ve zvýšené míře na veřejný 
pořádek v Českých Budějovicích v souvislosti s krizovými opatřeními a omezila 
kontroly v oblasti dopravy. 

Městská policie České Budějovice podle slov mluvčí strážníků Věry Školkové v době 
nouzového stavu poskytovala pomoc při zvládání krizové situace a ochraně kritické 
infrastruktury. 

V období od 12. března do 17. května 2020 řešila městská policie celkem 
1 565 událostí. Informace potvrdila mluvčí českobudějovických strážníků Věra 
Školková. Na linku 156 bylo v tomto období přijato celkem 2 979 hovorů. Městská 
policie v tomto období prověřila celkem 246 oznámení na porušování některého 
z mimořádných opatření Vlády ČR nebo Ministerstva zdravotnictví. 

Za toto období oznámila městská policie příslušnému správnímu orgánu celkem 
83 jednání, která vykazovala znaky přestupku. 

UZAVŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Dne 13. března 2020 se uzavřely dveře základních škol, vyšších odborných škol, 
vysokých a uměleckých škol i dalšího zájmového vzdělávání. 

Dne 11. května se znovu otevřely základní školy pro žáky 9. ročníků základních škol, 
25. května pak znovu zasedli do školních lavic i někteří žáci 1. stupně základních škol. 

Městská policie ve spolupráci s vedením základních škol naplánovala opět zvýšenou 
kontrolní činnost na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol, zaměřenou na 
bezpečnost dětí v době školní docházky. V této činnosti strážníci městské policie 
i dobrovolníci z řad seniorů pokračovali až do konce školního roku. Poslední školní den 
byla hlídková činnost posílena tak, aby byla plně zajištěna bezpečnost žáků při 
docházce k převzetí vysvědčení. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/mestska-policie-v-dobe-nouzoveho-stavu-resila-intenzivne-verejny-poradek-20200723.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93939&idc=7821945&ids=9380&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93739&idc=7821945&ids=633&idp=91520&url=http%3A%2F%2Fwww.tuv-sud.cz
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ZÁKAZ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A PRODEJE SLUŽEB 

Dnem 14. března 2020 vešel v platnost zákaz maloobchodního prodeje a prodeje 
služeb v provozovnách, s výjimkou prodejen potravin, hygienického, drogistického 
zboží, lékáren a dalších nezbytných služeb. Tato opatření byla postupně rozvolňována. 
Dnem 25. května 2020 vešlo v platnost mimořádné opatření, které znovu umožnilo 
provoz všech odvětví za přesně definovaných podmínek a určitých omezení. 

K obnovení neomezeného provozu všech prodejen a provozoven došlo 1. července 
2020. Strážníci po celé období platnosti mimořádných opatření kontrolovali 
dodržování povinností v dané oblasti dle aktuálně platných předpisů. 

Městská policie předala příslušnému správnímu orgánu 7 oznámení o podezření ze 
spáchání přestupku podle zákona o krizovém řízení nebo zákona o ochraně veřejného 
zdraví porušením výše uvedeného opatření. 

ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB 

S účinností od 15. března zakázala Vláda České republiky volný pohyb osob 
s výjimkami cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, cest nezbytně nutných 
k obstarávání životních potřeb, pobytu v přírodě nebo parcích, dalších nezbytných cest, 
výkonu povolání k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku apod. Kontakty s jinými 
osobami se měly omezit na nezbytně nutnou míru. 

Ministerstvo zdravotnictví přidalo dne 24. března další omezení volného pohybu osob 
spočívající v pobytu na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, a to 
s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné 
činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup 
nejméně 2 metry, pokud je to možné. S účinností ode dne 24. dubna přijala Vláda 
krizové opatření, kterým umožnila pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše 
v počtu deseti osob při zachování stanovených podmínek, výjimky pro sportování, ale 
i pro účast na sňatečném obřadu, bohoslužbách apod. Od této doby byla opatření 
týkající se hromadných akcí postupně rozvolňována. V platnosti nyní zůstává 
mimořádné opatření, které od 4. července umožňuje hromadné akce do 1 tisíce osob. 

Hlídky městské policie prováděly pravidelné kontroly zaměřené na dodržování výše 
uvedených mimořádných opatření týkajících se omezení volného pohybu osob. 

 

 

 

 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94008&idc=7821945&ids=5618&idp=88025&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fuklid-uklidove-sluzby
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93585&idc=7821945&ids=1768&idp=91048&url=https%3A%2F%2Fwww.acto.cz%2Fcertifikace%20
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93785&idc=7821945&ids=407&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93810&idc=7821945&ids=1785&idp=89050&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz
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POBYT A POHYB MIMO BYDLIŠTĚ POUZE S OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH 
CEST 

Další zásadní omezení pro obyvatele města přinesl zákaz pohybu a pobytu všech osob 
na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest – tzn. 
roušek, respirátorů nebo jiných ochranných prostředků, ze dne 19. března 
2020. K rozsáhlejšímu rozvolnění tohoto mimořádného opatření došlo až dne 5. května 
2020, kdy zůstávala povinnost užívání ochranných prostředků dýchacích cest pouze ve 
vnitřních prostorech staveb, v prostředcích veřejné dopravy a na ostatních místech, 
kde by nebyl možný odstup od dalších osob nejméně 2 m. Mimořádné opatření, týkající 
se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest na všech 
veřejných místech s určitými výjimkami a v určených prostorech, bylo s účinností ode 
dne 1. července 2020 zrušeno. 

Městská policie předala příslušnému správnímu orgánu celkem 76 oznámení 
o podezření ze spáchání přestupku podle zákona o krizovém řízení nebo zákona 
o ochraně veřejného zdraví porušením povinnosti užívání ochranných prostředků 
dýchacích cest. 

V rámci distribuce ochranných pomůcek strážníci rozdávali roušky a informační letáky 
seniorům a rozváželi ochranné zdravotnické pomůcky do lékáren. 

PÉČE O OSOBY BEZ DOMOVA 

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 30. března 2020 Č. 341 o řešení situace některých 
osob, kterým byla nařízena karanténní opatření, přijalo Statutární město České 
Budějovice příslušné opatření. Především pro osoby bez domova bylo připraveno 
nouzové ubytování v prostoru letního kina Háječek. Městská policie České Budějovice 
zajišťovala dohled nad dodržováním stanovených podmínek v tomto 
objektu. Stany s lůžky a jídelnou v prostoru letního kina byly zpřístupněny osobám bez 
domova ode dne 17. dubna 2020. Dočasné prostory pro ubytování osob bez domova 
byly v provozu do 14. června 2020. 

Hlídky městské policie zde v denních i nočních hodinách prováděly pravidelné kontroly 
zaměřené na dodržování mimořádných opatření vydaných k zamezení šíření 
koronaviru i veřejného pořádku v přilehlém parku. 

 

 

 

 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94100&idc=7821945&ids=1804&idp=91970&url=http%3A%2F%2Fwww.smocr.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94466&idc=7821945&ids=6994&idp=92545&url=https%3A%2F%2Fwww.cattara.cz%2Fcat%2F14-01h%2FStany-a-pristresky%2FStany%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dintex%26utm_campaign%3D2020%26utm_content%3Dstan
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ZRUŠENÍ PLATNOSTI NAŘÍZENÍ MĚSTA O PLACENÉM STÁNÍ VOZIDEL (MODRÉ ZÓNY) 

Důležitým opatřením pro činnost městské policie bylo rozhodnutí o zákazu platnosti 
nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo 
jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, resp. zrušení 
modrých zón. Vláda tento zákaz dne 31. 3. 2020 prodloužila na celou dobu trvání 
nouzového stavu. V této souvislosti hlídky, které byly přímo určeny ke kontrole dopravy 
v klidu, byly zařazeny ke kontrolní činnosti zaměřující se na veřejný pořádek a 
dodržování opatření po dobu trvání nouzového stavu. 

Dnem 28. dubna 2020 od 00:00 hod. Vláda ČR zrušila krizové opatření, které s účinností 
od 2. dubna 2020 zakazovalo platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve 
kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou 
v souladu s cenovými předpisy. 

Dne 4. května začaly na území Českých Budějovic opět platit tzv. „modré zóny“ i provoz 
placených parkovišť. Strážníci zařazení do dopravního družstva městské policie, do té 
doby přidělení do přímého výkonu služby v turnusových směnách, byli opět přiřazeni 
k výkonu své činnosti týkající se kontrolní činnosti zaměřené na oprávnění stání vozidel 
na těchto parkovištích. 

"Ačkoliv strážníci byli z bezpečnostních důvodů rozděleni na menší skupiny, snažila se 
Městská policie České Budějovice aktivně reagovat na veškerá podání, provádět 
aktivně potřebnou kontrolní činnost a poskytovat potřebnou součinnost jak občanům 
našeho města, tak složkám IZS," uvedla mluvčí českobudějovických strážníků Věra 
Školková. Dnem 1. května 2020 byl omezený režim činnosti městské policie zrušen a 
všichni strážníci se opět navrátili ke standardní činnosti ve svých družstvech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94101&idc=7821945&ids=5940&idp=91970&url=http%3A%2F%2Fwww.smocr.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94023&idc=7821945&ids=1765&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
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Čtvrtek, 23. července 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Jitka Davidová 

___________________________________________________________________________ 

Dvě šestnáctileté dívky popíjely na sídlišti pivo. Koupil jim ho 

kamarád 

Českobudějovičtí strážníci přistihli dvě mladistvé dívky pod vlivem alkoholu. Pivo jim 
koupil dvacetiletý kamarád. 

Strážníci v Českých Budějovicích přistihli na sídlišti Vltava dvě mladistvé dívky pod 
vlivem alkoholu. Podle mluvčího českobudějovických strážníků Davida 
Štýfala piva dívkám koupil kamarád, kterému hrozí vysoká pokuta. 

Ve středu 22. července krátce před jedenáctou hodinou večer prováděla hlídka 
městské policie kontrolní činnost se zaměřením na veřejný pořádek na sídlišti Vltava. 
"Strážníci si zde všimli skupinky osob, která popíjela alkoholické nápoje v místě, kde je 
to obecně závaznou vyhláškou města zakázáno. Strážníci ke skupince osob přistoupili a 
zjistili, že ve skupince jsou dvě šestnáctileté dívky. Hlídka dívky podrobila orientační 
dechové zkoušce na alkohol," upřesnil mluvčí. V obou případech podle jeho slov 
zkouška vyšla s pozitivním výsledkem. Dívky nadýchaly 0,74 a 1,07 promile. 

"O události byli vyrozuměni rodiče podnapilých dívek, kteří se dostavili na místo a své 
děti si převzali do další péče. Alkohol dívkám poskytl jejich dvacetiletý kamarád, který 
se stal podezřelý ze spáchání přestupku na úseku zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek," uvedl mluvčí. 

U správního orgánu mladému muži hrozí pokuta až 150 tisíc korun. "Událost bude 
zároveň předána jako podnět k dalšímu řešení odboru sociálně právní ochrany dětí," 
informoval mluvčí. 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/dve-sestnactilete-divky-popijely-na-sidlisti-pivo-koupil-jim-ho-kamarad-20200723.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7824169&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93722&idc=7824169&ids=3043&idp=90918&url=http%3A%2F%2Fprimator.cz%2F2019%2F06%2F11%2Fpivo-varime-srdcem%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94100&idc=7824169&ids=1804&idp=91970&url=http%3A%2F%2Fwww.smocr.cz
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Pondělí, 20. července 2020 

Zdroj: Mladá Fronta DNES, iDNES (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství / České Budějovice 

Autor: Petr Kubát 

___________________________________________________________________________ 

Řidič troubil na muže uprostřed silnice, schytal ránu pěstí a výhrůžky 

nožem 

Rány pěstí a výhrůžek nožem se dočkal řidič, který v Českých Budějovicích zatroubil 
na muže uprostřed vozovky. Manželka napadeného si to nenechala líbit a útočníka 
pronásledovala. Násilník ji však napadl také. 

Případ se odehrál na konci minulého týdne v ulici Milady Horákové na 
českobudějovickém sídlišti Máj. Hlídku městské policie přivolala manželka napadeného 
řidiče. 

„Podle oznámení ženy napadl jejího manžela starší muž. Ten se údajně pohyboval 
uprostřed vozovky a odmítal nechat projet osobní vozidlo. Když na něj řidič vozu 
zatroubil, reakcí neukázněného chodce byl úder zavřenou pěstí do kapoty 
projíždějícího vozidla,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková. 

Jakmile řidič z vozu vystoupil, agresivní muž na něj vytáhl nůž a začal mu vyhrožovat. 
„Následně ho udeřil zavřenou pěstí do obličeje. Po útoku se dal na útěk,“ dodala 
Školková 

Žena se snažila agresora pronásledovat až do ulice N. Frýda, kde muž zašel do jednoho 
z vchodů panelového domu. „Muž si však na ženu počkal a fyzicky napadl také ji, s 
výhrůžkami ublížení na zdraví. Ženě se podařilo uniknout a přivolat pomoc,“ uvedla 
mluvčí. 

Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku státní policie a předali jí všechny zjištěné 
informace. Policisté muže zakrátko dopadli a obvinili jej z výtržnictví. 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/ridic-budejovice-nuz.A200720_140426_budejovice-zpravy_epkub#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=krimi&utm_content=main
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Pondělí, 20. července 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Jitka Davidová 

___________________________________________________________________________ 

Řidič zatroubil na chodce, ten na něho vytáhl nůž 
Na chodce, který šel prostředkem vozovky ulicí Milady Horákové v Českých 
Budějovicích, zatroubil ve čtvrtek řidič. Agresivní chodec napřed udeřil pěstí do 
kapoty projíždějícího auta, poté na řidiče vytáhl nůž. 

Případ popsala mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. „Dle oznámení 
ženy zde mělo dojít k napadení jejího manžela starším mužem. Ten se údajně 
pohyboval uprostřed vozovky a odmítal nechat projet osobní vozidlo. Když na něj řidič 
vozu zatroubil, reakcí neukázněného chodce byl úder zavřenou pěstí do kapoty 
projíždějícího vozidla. Jakmile řidič z vozu vystoupil, agresivní muž na něj vytáhl nůž 
s výhrůžkami ublížení na zdraví. Následně ho udeřil zavřenou pěstí do obličeje. Po 
útoku se dal na útěk.“ 

Žena se snažila podle jejích slov agresora pronásledovat až do ulice N. Frýda, kde muž 
zašel do jednoho z vchodů panelového domu. „Muž si však na ženu počkal a fyzicky 
napadl i jí s výhrůžkami ublížení na zdraví. Ženě se podařilo uniknout a přivolat pomoc. 
Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku Policie ČR a předali jí všechny zjištěné 
informace. Muž zakrátko skončil v rukou policistů,“ uvedla mluvčí s tím, že je obviněný 
z přečinu výtržnictví. 

 

 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ridic-zatroubil-na-chodce-ten-na-neho-vytahl-nuz-20200720.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7808829&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
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Pondělí, 20. července 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Zatroubil na muže, který šel prostředkem silnice. Chodec na řidiče 

vytáhl nůž 

Obyčejné zatroubení na muže, který šel prostředkem silnice, se změnilo ve výhružky 
smrtí. Došlo i k napadení řidiče i jeho manželky. Agresor, který z místa utekl, ale 
přivolaným policistům dlouho neunikal. Ještě ten den si za výtržnictví převzal 
obvinění. 

Incident se odehrál ve čtvrtek krátce po půl páté v ulici Milady Horákové. Starší muž se 
měl procházet po silnici a nechtěl nechat projet osobní auto. Řidič na něj proto 
zatroubil. Reakce chodce ale byla taková, že praštil pěstí do kapoty auta. Když řidič 
vystoupil, agresor na něj vytáhl nůž a vyhrožoval, že ho zabije.  

„Řidiče udeřil pěstí do obličeje. Po útoku se dal na útěk. Žena se snažila agresora 
pronásledovat až do ulice N. Frýda, kde muž zašel do jednoho z vchodů panelového 
domu. Agresor si ale na ženu počkal a fyzicky napadl i ji. Nakonec utekla a zavolala 
pomoc,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková.  

Strážníci mezitím na místo přivolali policejní hlídku a předali jí všechny zjištěné 
informace. Muž zakrátko skončil v rukou policistů. Už si vyslechl sdělení obvinění z 
přečinu výtržnictví. 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/28058-zatroubil-na-muze-ktery-sel-prostredkem-silnice-chodec-na-ridice-vytahl-nuz.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/28058-zatroubil-na-muze-ktery-sel-prostredkem-silnice-chodec-na-ridice-vytahl-nuz.html

