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Pátek, 7. srpna 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Silně opilý muž ležel u náměstí a nemohl vstát, nadýchal téměř čtyři 

a půl promile 

S alkoholem to hodně přehnal muž, kterého strážníci městské policie našli ve středu 
odpoledne na chodníku v ulici Karla IV. Ležel a nebyl schopný vstát. Hlídce nadýchal 
téměř čtyři a půl promile alkoholu. 

Dvaačtyřicetiletý muž si na chodníku ustlal ve středu odpoledne. Jeho siestu mu 
překazila hlídka strážníků, která ho kolem druhé hodiny našla. „Muž nebyl schopen 
vstát, ani srozumitelně komunikovat. Strážníci u muže provedli orientační dechovou 
zkoušku na alkohol s alarmujícím výsledkem 4,42 promile,“ uvedla tisková mluvčí 
strážníků Věra Školková.  

Muž nakonec putoval na záchytku, kde pod dozorem lékařů vystřízlivěl.  

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/28212-silne-opily-muz-lezel-u-namesti-a-nemohl-vstat-nadychal-temer-ctyri-a-pul-promile.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/28212-silne-opily-muz-lezel-u-namesti-a-nemohl-vstat-nadychal-temer-ctyri-a-pul-promile.html
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Čtvrtek, 6. srpna 2020 

Zdroj: Jihočeské týdeníky, JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, Městská policie České Budějovice 

___________________________________________________________________________ 

Majitele zaběhnutých psů čeká nepříjemná dohra 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci českobudějovické městské policie letos vyjížděli již k 
491 případům v souvislosti se zvířaty. Jen za tuto středu řešili hned sedm takových 
oznámení. 

Ve středu 5. srpna v dopoledních hodinách strážníci odchytávali dva volně pobíhající 
psy na Náměstí Přemysla Otakara II. a na Pražské třídě. Ani jeden z odchycených psů 
nebyl řádně očipován. Vzhledem k tomu, že nebylo možné zjistit jejich majitele, byli psi 
převezeni do městského útulku. Později se o své domácí mazlíčky přihlásili jejich 
majitelé, které čeká řízení před správním orgánem. Jak totiž strážníci zjistili, psi kromě 
absence mikročipu nebyli ani přihlášeni k poplatku ze psa. 

Téhož dne v odpoledních hodinách strážníci převáželi k veterináři zraněnou kočku, 
nalezenou v Kněžskodvorské ulici. V blízkosti zastávky autobusu Vltava – střed pak 
náhodný kolemjdoucí spatřil volně pobíhajícího strakatého králíka. Strážníci králíka 
odchytili a předali ho do rukou nálezců do doby, než se o něj přihlásí jeho právoplatný 
majitel. 

Nejkurióznější nález dne učinil muž, který ve Strakonické ulici předal do rukou strážníků 
mládě kalouse ušatého. Strážníci sovu předali do rukou mysliveckého hospodáře. V 
průběhu dne navíc vyjížděli na tři oznámení o uhynulé zvěři na místní komunikaci, 
kterou odklidili a převezli do kafilerního boxu. 

V neděli 2. srpna strážníci odchytávali fretku, která měla spadnout z okna panelového 
domu. Fretka pád naštěstí přežila bez zranění. Strážníkům se na místě nepodařilo zjistit 
jejího majitele, proto jí převezli do ZOO Hluboká nad Vltavou. 

Asi k nejkurioznějšímu případu došlo v dubnu 2019, kdy ženu cestující ve vlaku 
jedoucím na trase Plzeň – Brno nemile překvapil had lezoucí po závěsu. Naštěstí se 
jednalo o nejedovatou korálovku sedlatou. Kvůli odchytu hada musel být odložen 
odjezd vlaku ze zastávky v Českých Budějovicích. Strážníci českobudějovické městské 
policie hada odchytili a převezli ho do ZOO Hluboká nad Vltavou. 

https://www.jcted.cz/majitele-zabehnutych-psu-ceka-neprijemna-dohra/
https://www.jcted.cz/majitele-zabehnutych-psu-ceka-neprijemna-dohra/
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Pondělí, 3. srpna 2020 (aktualizace 4. srpna 2020) 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Michal Daněk 

___________________________________________________________________________ 

VIDEO: Bitka rapperů a rušení nočního klidu. Víkendový hudební 

festival budou řešit úřady 

Nezvykle rušno bylo v sobotu kolem areálu Žižkárny v Žižkově ulici v Budějcích. První 
hip-hopový festival pod širým nebem na jihu Čech pojmenovaný Adlib Open Air Fest 
2020 přilákal účastníky z celé republiky. Někteří však akci využili k vyřizování účtů. 
Policie tak musela řešit krvavou potyčku i několik oznámení na rušení nočního klidu. 

Kritiku za pořadatelsky nezvládnutou akci si už o víkendu vyslechli na sociálních sítích 
provozovatelé Žižkárny, kteří však s hip-hopovým festivalem neměli nic společného. „S 
touto akcí nemáme nic společného, krom toho, že jsme jim dali k dispozici prostor a 
pronajali vybavení. Pořadatel akce, pan Silva, dle smlouvy, kterou jsme s ním podepsali, 
měl mimo jiné zajistit bezpečnost lidí a to, že nebude docházet k rušení nočního klidu, 
což obojí porušili. Budeme to nyní s nimi řešit a doufám, že nebudeme muset právní 
cestou,“ řekl redakci Jan Mádl, který Žižkárnu provozuje. Podle svých slov bude příště 
víc dbát na to, komu areál pro pořádání akce svěřuje. „Chtěli jsme umožnit konání akce 
i jiným subjektům, než s kterými dlouhodobě spolupracujeme. Do budoucna si budeme 
lépe hlídat, komu prostor poskytujeme, aby k těmto problémům nedocházelo. Moc nás 
mrzí vzniklé nepříjemnosti, které obtěžovali blízké okolí, ale opět opakuji, že s touto 
akcí nemáme nic společného,“ doplnil. 

Areál Žižkárny si od něho pronajal na sobotní akci majitel budějckého baru Grey Space 
bar & club Claudio Costa e Silva. Ten měl podle našich informací problém se zákonem 
už v minulosti. V jeho baru mělo být v červnu odhaleno několik dětí ve věku šestnácti 
až sedmnácti let pod vlivem alkoholu. Provozovatel podniku se navíc snažil své nezletilé 
hosty ukrýt ve sklepě. 

Akci bude řešit správní orgán 

Správní orgán teď bude řešit také jeho sobotní akci v Žižkárně kvůli podezření na rušení 
nočního klidu. „Přijali jsme několik oznámení kvůli rušení nočního klidu. Při našem 
příjezdu byla na místě již státní policie. Událost budeme předávat správnímu 
orgánu,“ shrnula mluvčí budějckých strážníků Věra Školková. 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/28179-video-bitka-rapperu-a-ruseni-nocniho-klidu-vikendovou-akci-v-zizkarne-budou-resit-urady.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/28179-video-bitka-rapperu-a-ruseni-nocniho-klidu-vikendovou-akci-v-zizkarne-budou-resit-urady.html
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Už kolem sedmé hodiny večerní vyjížděli k Žižkárně tři hlídky policie, když jim byla 
nahlášena potyčka několika osob. Později vyšlo najevo, že se jednalo o bitku několika 
účastníků festivalu. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, že si krvavé šrámy odnesl 
pražský rapper Hoftyk a jeden člen ústeckého Central Gangu. Samotní aktéři se 
k incidentu vyjádřili také na svých instagramových profilech. 

„K potyčce mezi vystupujícími jsme vyjížděli kolem sedmé hodiny večerní. Na místo 
vyrazily tři hlídky. Při našem příjezdu již bylo po konfliktu,“ potvrdila mluvčí 
policie Štěpánka Schwarzová. 

Redakce Budějcké Drbny se pokusila kontaktovat také samotného organizátora akce. 
Jeho telefon byl však v pondělí nedostupný a do vydání článku na zprávu nezareagoval. 
Po zveřejnění textu redakci kontaktoval a informace označil za lži. "Dnes jsem si s 
majitelem Žižkárny předával klíče a vše proběhlo v naprostém pořádku. Bitka, která se 
zde uskutečnila, byla před areálem, tudíž s námi nemá nic společného. Porušovaní 
nočního klidu bylo dvakrát, a ne několikrát. Poprvé, když headliner přetáhl svou show 
o patnáct minut, to přijela policie, se kterou jsme se domluvili, ze akce už stejně končí, 
a že to do par minut rozpustíme. Podruhé přijeli v pul páté ráno, ale to my už v Žižkárně 
dávno nebyli. Jediný, kdo tam byl, byli technici, kteří bourali podium," napsal 
redakci Claudio Costa e Silva. 
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Pondělí, 3. srpna 2020  

Zdroj: Regiony24.cz  (odkaz) 

Rubrika: Aktuálně / Krimi 

Autor: Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Cizinec za volantem nadýchal téměř 2 ‰ alkoholu 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Muž, přicházející a usedající za volant osobního vozidla stojícího na benzinové čerpací 
stanici v ulici Na Dlouhé louce, vzbudil v neděli nad ránem pozornost strážníků. Jeho 
chůze byla totiž značně nejistá. Podezření, že muž před jízdou pil alkohol, se skutečně 
potvrdilo. Třiatřicetiletý cizinec za volantem osobního vozu nadýchal 1,93 ‰ a 1,91 
‰ alkoholu. Skončil v rukou policistů. 

V neděli 2. srpna krátce před třetí hodinou ranní prováděla hlídka městské policie 
běžnou kontrolní činnost v ulici Na Dlouhé louce. U benzinové čerpací stanice strážníci 
spatřili muže přicházejícího k zaparkovanému vozidlu. Muž měl zjevné potíže s chůzí, 
přesto však usedl za volant vozidla a odjížděl. Strážníci vozidlo vzápětí zastavili. Muž na 
vyzvání k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla předložil cestovní pas cizince. 
Cizího státního příslušníka strážníci zjistili i v jeho spolujezdci. Třiatřicetiletého řidiče 
následně vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky na alkohol. Muž nadýchal 
alarmujících 1,93 ‰ a 1,91 ‰ alkoholu. 

Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku Policie, která si celý případ převzala 
k dalšímu šetření. Třiatřicetiletého cizince nyní čeká obvinění z přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-236940-cizinec-za-volantem-nadychal-temer-2-%E2%80%B0-alkoholu
http://jiznicechy.regiony24.cz/14-236940-cizinec-za-volantem-nadychal-temer-2-%E2%80%B0-alkoholu

