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Pondělí, 10. srpna 2020 

Zdroj: budejckadrbna.cz  (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Hádka bývalých partnerů vyústila v ničení majetku, z bytu lítala 

elektronika 
Velmi rušno bylo v pátek večer v ulici Generála Svobody v Budějcích. Osmatřicetiletý muž přišel na 

návštěvu ke své bývalé přítelkyni. Otevřela mu ale její matka. Po telefonickém hovoru s její dcerou 

začal muž vyhazovat elektroniku z okna. Strážníci, kteří na místo přijeli, našli na ulici notebook i televizi.  

Hlídka na místo vyjížděla v devět hodin večer. Po jejich příjezdu na ulici ležela rozbitá televize a 

notebook. Ke strážníkům se přihlásila svědkyně události, která jim ukázala byt, ze kterého věci lítaly.  

„Po zazvonění na domovní zvonek strážníkům otevřela žena, která se označila za majitelku zničených 

věcí. Na návštěvu měl údajně přijít bývalý partner její dcery, který po telefonické hádce začal vyhazovat 

elektrozařízení z okna bytu. Před tím, než nasedl do auta a odjel, stačil vyfotografovat své dílo a poslat 

fotografii bývalé partnerce,“ popsala tisková mluvčí strážníků Věra Školková.  

Ta mezitím na místo dorazila a strážníkům popsala, že spor s dotyčným mužem nebyl první. Celý případ 

si následně převzala k dalšímu šetření přivolaná hlídka policistů.  

 

Úterý, 11. srpna 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 10 

Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; 

Strakonický deník; Táborský deník 

Autor: redakce 

Borci obsadí IGY    

Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; 

Strakonický deník; Táborský deník  

České Budějovice – IGY centrum hostí třídenní crossfitové závody Big Summer Games, které se 

uskuteční na střeše nové budovy IGY od pátku do neděle 21. – 23. srpna.  

BCROSS Challenge je série závodů inspirovaná CF Games. 

 Vyvrcholením celé série jsou letní hry Big Summer Games se zahraniční účastí závodníků. Letos se nově 

konají pod širým nebem v IGY Centru od 10 do 17 h. 

Organizátorem závodů je tvář letní kampaně IGY, propagátor Cross Fitu, Václav Mráz.  

Big Summer Games jsou pro všechny sportovce vrcholem sezóny. První den je věnován soutěžícím z 

řad zásahových jednotek, další dny nejlepším atletům. Nový prostor a tribuny umožňují navýšení 

divácké kapacity, proto jsou srdečně zváni všichni, kteří chtějí atletům fandit a užít si nevšední 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/28241-hadka-byvalych-partneru-vyustila-v-niceni-majetku-z-bytu-litala-elektronika.html
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podívanou za poslechu DJs. Do Budějovic dorazí významné osobnosti světa Cross Fitu, mezi nimi 

Anabolic horse, Jánko, Swaglift či Jakub Enžl. 

 Závodníci změří své síly v mnoha disciplínách kombinujících intenzivní intervalový trénink, vzpírání, 

plyometric, powerlifting, gymnastiku, kalisteniku, strongman a další cvičení. 

 První den – Policejní hry – budou soutěžit sportovci z řad zásahových jednotek, Útvaru pro ochranu 

prezidenta, Armády ČR a profesionální hasiči a městští strážníci. V dalších dnech soutěží TOP 200 atletů 

a atletek z ČR i ze zahraničí, kteří prošli kvalifikací. Závod je považován za mistrovství ČR. Návštěvníci si 

s profesionálními sportovci mohou zasoutěžit v páce. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován 

na podporu budějovického Centra Bazalka.  

 

Čtvrtek, 13. srpna 2020 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Mgr. Štýfal David 

Opilá matka s miminem v kočárku si šla v noci popovídat na pumpu 
13.8.200 15:58 ČESKÉ BUDĚJOVICE - V neděli 9. srpna krátce po třetí ráno přijalo operační středisko 

městské policie oznámení o podnapilé dvojici s malým dítětem v kočárku. Dvojice se měla nacházet u 

benzínové stanice v blízkosti sídliště Máj.  

Strážníci na místě zjistili, že se zde dvojice sešla, aby si popovídala. Osmadvacetiletý muž však 

nadýchal 2, 46 promile, matka dítěte v kočárku 1, 65 promile. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem si 

strážníci na místo přivolali pracovnici z odboru sociálně právní ochrany dětí, která rozhodla o dalším 

postupu. Podařilo se telefonicky kontaktovat babičku dítěte, která si dítě převzala do doby, než 

matka vystřízliví. Událost bude předána na odbor sociálně právní ochrany dětí jako podnět k dalšímu 

šetření. 

 

Čtvrtek, 13. srpna 2020 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz  (odkaz) 

Autor: Edwin Otta 

Matka s miminkem brázdila město s 1,65 promile a nejistý řidič 
13.8.2020 

Nejistého řidiče si k dalšímu řešení případu převzala Policie ČR. 

Alkohol za volantem i při "řízení" kočárku řešila v uplynulých dnech českobudějovická městská policie. 

Podle tiskového mluvčího městské policie Davida Štýfala například v neděli 9. srpna krátce po třetí 

hodině ráno přijalo operační středisko městské policie oznámení o podnapilé dvojici osob s malým 

dítětem v kočárku. "Dvojice se měla nacházet u benzínové stanice v blízkosti českobudějovického 

sídliště Máj. K nahlášené události byla neprodleně vyslána hlídka městské policie," uvedl David Štýfal. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/opila-matka-s-miminem-v-kocarku-si-sla-v-noci-popovidat-na-pumpu/
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/matka-s-miminkem-brazdila-mesto-s-1-65-promile-20200813.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7899278&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7899278&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
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Strážníci na místě zjistili, že se zde dvojice sešla, aby si popovídala. Osmadvacetiletý muž však nadýchal 

2,46 promile, matka dítěte v kočárku 1,65 promile. "Vzhledem ke zjištěným skutečnostem si strážníci 

na místo přivolali pracovnici z odboru sociálně právní ochrany dětí, která rozhodla o dalším postupu. 

Následně se podařilo telefonicky kontaktovat babičku dítěte, která si dítě převzala do doby, než matka 

vystřízliví. Událost bude předána na odbor sociálně právní ochrany dětí jako podnět k dalšímu šetření," 

doplnil k případu David Štýfal. 

V pondělí 10. srpna v půl desáté večer prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost na 

sídlišti Máj. "Strážníky zde zaujal značně nejistý styl řízení řidiče osobního automobilu Ford. Hlídka 

pojala podezření, že by řidič mohl být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Strážníci vozidlo 

zastavili na bezpečném místě a řidiče vyzvali k předložení dokladů. Muž se choval nervózně, ale 

dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu vyšla s negativním výsledkem," zmínil k zásahu 

strážníků David Štýfal. Strážníci si ale na místo přivolali hlídku Policie ČR, která muže vyzvala 

k provedení testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Tento test muž odmítl. Následně 

si událost převzali policisté k dalšímu řešení. 

Strážníci byli povoláni i na pomoc dodržování pořádku v MHD. Ve středu 12. srpna krátce před 

polednem byla na základě oznámení vyslána hlídka městské policie na zastávku MHD na Senovážném 

náměstí. V autobuse se měl nacházet podnapilý cestující, který nebyl schopen se udržet na nohou. 

"Muž byl posilněn alkoholem takovým způsobem, že nereagoval na podněty strážníků a nebyl ani 

schopen úspěšně provést orientační dechovou zkoušku. Hlídka muže z autobusu vyvedla a převezla na 

protialkoholní záchytnou stanici, kde mohl pod lékařským dohledem vystřízlivět," řekl na adresu 

nezpůsobilého cestujícího David Štýfal. 

Krátce před půlnocí ze středy na čtvrtek 13. srpna prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní 

činnost v ulici Rudolfovská třída. Na křižovatce s Vodní ulicí si hlídka všimla řidiče osobního automobilu 

značky Škoda, který nerespektoval dopravní značení a projel stopkou, aniž by zastavil. "Strážníci vozidlo 

zastavili předepsaným způsobem na bezpečném místě a řidiče vyzvali k předložení dokladů. 

Jednatřicetiletý muž z Českých Budějovic strážníkům sdělil, že řidičské oprávnění nemá, protože si ho 

zapomněl vyzvednou na magistrátu města. Strážníci si přes operační středisko městské policie zjištěné 

skutečnosti ověřili a zjistili, že řidičský průkaz byl muži v minulosti odebrán a má vysloven zákaz řízení 

motorových vozidel," uvedl k dalšímu zásahu strážníků David Štýfal a připojil, že tím se dotyčný stal 

podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkon úředního rozhodnutí. Strážníci si na místo přivolali 

Policii ČR, která si událost převzala k dalšímu řešení. 

I další případ řešený městskou policií měl souvislost s dopravou, i když spíše nepřímou. Ve čtvrtek 

13. srpna krátce před sednou hodinou ranní přijalo operační středisko městské policie oznámení 

o mladém muži, který se snažil odloupnout znak ze zaparkovaného automobilu značky Mercedes. "Vše 

se mělo odehrávat v Nové ulici. Na místo byla neprodleně vyslána hlídka městské policie," zmínil David 

Štýfal. 

Při příjezdu strážníků muž u vozidla klečel a v ruce držel vidličku. Strážníkům se podařilo 

kontaktovat majitelku zaparkovaného vozu, která zjistila poškození vozidla na přední masce. 

Strážníci následně na místo přivolali Policii ČR, která si událost převzala k dalšímu šetření. 

 
  

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93884&idc=7899278&ids=5351&idp=91594&url=https%3A%2F%2Fwww.vegatour.com%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93786&idc=7899278&ids=1721&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94416&idc=7899278&ids=1796&idp=92313&url=https%3A%2F%2Fwww.teslasporo.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dklicovaslova%26utm_campaign%3Drocni%26utm_term%3Dcesky
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94100&idc=7899278&ids=1804&idp=91970&url=http%3A%2F%2Fwww.smocr.cz
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Pátek, 14. srpna 2020 

Zdroj: budejckadrbna.cz  (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Žena vyrazila na noční debatu s kamarádem. V kočárku měla miminko 

a v sobě přes jeden a půl promile 
 

pátek, 14. srpna 2020, 07:07 

Na opileckou debatu měla zřejmě chuť žena, která v neděli nad ránem vyrazila za kamarádem na 

benzínku na Máji. S sebou si ale navíc vzala i své miminko. Jejich povídání ale přerušila hlídka městské 

policie. Dítě si nakonec vyzvedla babička. Nezodpovědná žena se teď bude zpovídat na sociálce.  

Strážníky na podnapilou dvojici s malým dítětem v kočárku upozornili lidé ve tři hodiny ráno. Hlídka na 

místo okamžitě vyrazila. Dvojice se prý sešla, aby si popovídala. 

„Osmadvacetiletý muž však nadýchal 2,46 promile, matka dítěte v kočárku 1,65 promile. Vzhledem ke 

zjištěným skutečnostem si strážníci na místo přivolali pracovnici z odboru sociálně právní ochrany dětí, 

která rozhodla o dalším postupu,“ popsal tiskový mluvčí strážníků David Štýfal.  

Hlídka nakonec zkontaktovala babičku malého dítěte, která si pro něj přišla a převzala ho do doby, než 

matka vystřízliví. Událost byla předána na sociálku jako podnět k dalšímu šetření 

 

 

Sobota, 15. srpna 2020 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 13 

Autor: Lukáš Marek 

Za pití alkoholu v centru hrozí vysoká pokuta    
ČESKÉ BUDĚJOVICE Řešení problémů s opilci je pro strážníky v Českých Budějovicích každodenní práce. 

Mnozí lidé pod vlivem alkoholu možná ani nevědí, že když budou pít třeba rum veřejně na náměstí 

mimo restaurace, hrozí jim za to i pokuta.  

"V Budějovicích je platná vyhláška, která zakazuje v určitých místech konzumaci alkoholických nápojů 

na veřejnosti," potvrzuje mluvčí městské policie David Štýfal. Strážník může na místě uložit pokutu až 

10 tisíc korun. Ve správním řízení to pak je až 100 tisíc. Mimo jiné může hlídka vyzvat osobu k provedení 

orientační dechové zkoušky. 

 K tomu většinou přistupuje, až když je podezření, že takový člověk je ve stavu, kdy bezprostředně 

ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek. Samotná opilost pak přestupkem 

není. Ale situace s ní spojené k nim často vedou. Pak to končí rušením nočního klidu, veřejným 

pohoršením či poškozením majetku. 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/28271-zena-vyrazila-na-nocni-debatu-s-kamaradem-v-kocarku-mela-miminko-a-v-sobe-pres-jeden-a-pul-promile.html
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 S některými lidmi se ve městě problémy opakují. Je to zhruba stovka osob, které přebývají na ulici a 

další z ubytoven a podobných zařízení, kterých jsou tři až čtyři stovky. Nejvíce práce pak v tomto ohledu 

strážníci mají v centru, na Lannově třídě, v parku Na Sadech, u nádraží či kolem Mercury centra.  

"Na problematická místa se při hlídkách vracíme častěji a pravidelně. Velmi často podobné incidenty 

zaznamenají sami strážníci, případně operátor městského kamerového systému, ale volají k nám i 

samotní lidé," vyjmenovává Štýfal.  

 

Sobota, 15. srpna 2020 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 13 

Autor: Jakub Bartoš 

V ulicích Budějovic posbírají stovky injekčních stříkaček    
MF DNES vyrazila s hlídkou městské policie na místa v krajském městě, kde se pohybují narkomané.  

 

Na zemi se povalují špinavé spací pytle, lahve od alkoholu i plastová popelnice. Ve vzduchu je cítit 

štiplavý zápach a místnost je plná much. "Sem jezdíme docela často," rozhlíží se strážník po opuštěném 

objektu na okraji českobudějovického vlakového nádraží. 

 Opatrně našlapuje mezi rozházeným nábytkem. Pod botami mu křupe rozbité sklo. "Vypadá to, že tady 

nic není, vidím jen jeden obal," komentuje. Očima dál pátrá po injekčních stříkačkách. Se svým kolegou 

vozí v autě sadu na jejich sběr. Od začátku roku jich českobudějovičtí strážníci zajistili přibližně 350.  

MF DNES vyrazila s hlídkou městské policie na nejrizikovější místa. Mezi ně patří právě okolí vlakového 

nádraží. Narkomani tam obsadili starou budovu, kde přespávají. Při kontrole ale strážníci nic 

nenacházejí. "V okolí se potulují lidé, kteří užívají drogy, a tak tady často sbíráme jejich pomůcky," 

popisuje druhý člen hlídky. 

 Když se strážníci projdou po okolí, kde se povalují nejrůznější odpadky, vrací se zpět k autu. "Viděli 

jsme obal od stříkačky, ale žádnou jsme nenašli. Pojedeme dál," hodnotí.  

O chvíli později už oba muži vystupují na parkovišti v Suchém Vrbném. Drogově závislí lidé se tady často 

scházejí u bývalého kina Mír. "Jezdíme sem několikrát týdně. Když se tady schází, víme o tom," říká 

strážník a ukazuje na kameru, která zabírá celý prostor v okolí nedalekého obchodního domu.  

Ani tady ale po několika minutách hledání nic nenacházejí. U zdi leží pouze kus plastu, ve kterém 

strážníci poznávají víčko od jehly. Hlídku to nepřekvapuje. "Většinou injekční stříkačky sbíráme díky 

hlášení obyvatel. Lidé nám zavolají s tím, že někde vidí stříkačku, a my na místo vyrazíme. Nakonec jich 

najdeme mnohem víc," přidává kolega, zatímco pročesává trávník v parku. 

 Přesouváme se tedy na druhý konec města na sídliště Máj. "Jednou jsme měli hlášení, že leží stříkačka 

u tohoto keře. Přijeli jsme a nacházeli další a další. Nakonec jich bylo asi 45. Město kvůli tomu prostor 

vysekalo," ukazuje městský policista, který si s sebou nese tašku na sbírání nebezpečného materiálu.  

Obcházíme několik bloků panelových domů, ale i nyní zůstává speciální krabice prázdná. Pro jistotu 

ještě kontrolujeme veřejné toalety v obchodním centru. I na takových místech je možné pomůcky 

drogově závislých najít. Kontrola končí a strážníkům se tak potvrzuje trend, který pozorují zhruba 

poslední dva roky. "Nemáme žádná přesná čísla, ale máme pocit, že se počet toho nebezpečného 

materiálu na ulicích snižuje. Myslím, že v Budějovicích ta situace není výrazně riziková, ale někde je 

zkrátka třeba být opatrný," hodnotí strážníci. O to, aby se po ulicích nepovalovaly pomůcky drogově 



 

MONITORING TISKU - 33. TÝDEN 2020 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

závislých, se stará také sociální služba Jihočeský streetwork Prevent, která vznikla v roce 2002. "Cílem 

naší práce je ochrana veřejného zdraví. Vyhledáváme na ulici drogově závislé a pracujeme s nimi. 

Snažíme se je motivovat, aby si injekční stříkačky měnili a nepohazovali je. Chceme tak zabránit tomu, 

aby se šířila infekční onemocnění," vysvětluje Kamil Podzimek, vedoucí Preventu.  

Lidé na ulici terénním pracovníkům odevzdávají použité pomůcky a dostávají nové. Ročně se díky tomu 

ve městě vymění 100 tisíc injekčních stříkaček. Materiál také přímo na ulici sbírají. Každý rok to je v 

Budějovicích 100 až 200 kusů, v případě strážníků to je zhruba tisícovka. 

 "Snažíme se těm lidem pomoci, řešíme s nimi vše od léčby po splácení dluhů. Někdy to trvá poměrně 

krátce, jindy je to běh na dlouhou trať," dodává Podzimek. Prevent působí v okresech Prachatice, 

Strakonice, České Budějovice a Jindřichův Hradec. Nyní je v kontaktu se zhruba 400 klienty.  

 

Nejohroženější skupina? 

 Děti  

 

Prevent i městská policie se sběrem stříkaček a jehel zabývají dlouhodobě. V případě zranění o takovou 

jehlu je člověk vystavený vysokému riziku nakažení žloutenkou nebo virem HIV. Nejčastěji se pomůcky 

drogově závislých povalují u vlakového nádraží, v centru, na sídlišti Máj nebo v okolí Palackého náměstí.  

"Nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění o odhozené injekční stříkačky, jsou děti. 

Ty často nejsou schopné rozpoznat nebezpečí a nevědí, jak se v případě takového nálezu zachovat. 

Strážníci proto jako prevenci pořádají na dané téma přednášky již pro nejmenší děti z mateřských škol," 

ubezpečuje Věra Školková, mluvčí budějovické městské policie.  

"Nabádáme občany, aby v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nenechávali nález ležet bez 

povšimnutí a oznámili to městské policii na linku 156. Nikdy nesbírejte infekční materiál holýma 

rukama. Strážníci jsou k jeho sběru speciálně vyškoleni a mají ochranné pomůcky. Bezpečně ho seberou 

a zlikvidují," doporučuje Školková.  

 

---  

 

Fakta - Co dělat při poranění injekční stříkačkou? 

 - Ránu nechte co nejdéle volně krvácet a místo poranění nemačkejte – krvácení rány snižuje případnou 

dávku viru v těle. * Po zastavení krvácení ránu vymývejte vodou a mýdlem po dobu 10 minut, poté 

ošetřete dezinfekčním roztokem. * Vyhledejte lékaře, hygienickou stanici nebo nejbližší infekční 

oddělení – lékař vyšetří krev na virové onemocnění. Zdroj: Městská policie České Budějovice  
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S lahví jsem na náměstí vydržel 10 minut    
V ruce flašku od slivovice, oblečení, které padne k mé roli, rozcuchané vlasy a vratký krok. Občas vše 

proložené křikem. Vyrážím do centra převtělený do opilého muže, který obtěžuje okolí. V Budějovicích 

jich lze v ulicích potkat docela dost. Zvlášť často se to nyní stává na různých letních akcích, které jsou 

zdarma. Na obyvatele i turisty to nepůsobí dobře. 

 Já na vlastní kůži v testu MF DNES zjišťuji, jak dlouho mi bude moje nezřízené pití tvrdého alkoholu (ve 

skutečnosti obyčejné vody) procházet. Mířím na ta nejsledovanější místa, kde se to navíc na veřejném 

prostranství nesmí. 

 Od Piaristického náměstí doklopýtám na Sokolský ostrov a vrhám se na lavičku a pak na dětské hřiště. 

Chvíli popíjím, nakonec se jdu zahoupat na houpačce a vyzkouším i další atrakci, kde unaveně posedím. 

Na místě jsem asi čtvrt hodiny. Vše mi prochází. Přichází ale také dvojice mladíků, kteří obdivně 

hodnotí, jak vypadám a mají i starost o to, abych se nepřehřál. "Pojď se napít," volají na mě. Nakonec 

mi jeden z občanů pohrozí, že zavolá strážníky, a tak se potácím na náměstí Přemysla Otakara II.  

 

Lidé mi nabízejí pomoc 

  

Tuším, že záběrům kamer dlouho neujdu. Zastavím se v kavárně, kde mi nabízejí jen nealko, na nic 

jiného prý v tu chvíli nevypadám. Na dřevěném mostě se ještě pořádně posilním a už v Radniční ulici 

míjím první strážnici. Zrovna ale řeší jiný případ, pak jede ulicí další auto s hlídkou a dostávám se do 

hledáčku.  

Na náměstí se chvíli potácím u rozprašovačů, pak kolem velkých květníků. Pak se přesouvám a sedám 

si na okraj chodníku silně znaven. Paní, která v místě prodává, se ptá, zda jsem v pořádku. Rychle ji 

vysvětluji, že je to jen test a pokračuji ve své roli. Jdu ztěžka přímo před radnici, tam se povaluji na 

chodníku a vykřikuji. A pak je to tady. Kamerám jsem neušel. Přijíždí strážnice, kterou jsem před chvíli 

potkal.  

"Zkuste se zvednout. Už se určitě nechcete napít, víte, že se to zde nesmí? Předložíte mi prosím doklad 

totožnosti. Tady na náměstí takhle určitě nechcete být," vyzývá mě a zkouší to se mnou po dobrém. V 

ruce drží vysílačku a je okamžitě připravená přivolat posily, kdybych byl agresivní.  

Nechci zdržovat od skutečných zásahů a okamžitě se představuji. Přiznávám, že jen testuji, jak rychle 

se začnou strážníci zajímat o opilce, který obtěžuje okolí. "Planý poplach," nahlásí strážnice do 

vysílačky. "Zaznamenal vás náš kamerový systém a byla jsem nejblíž," říká.  

Na náměstí jsem tak vydržel pohoršovat okolí asi deset minut. Pokud bych byl opravdu opilý, asi bych 

měl zaslouženě problémy. Jinak jsem si mohl svou roli celkově "užívat" asi tři čtvrtě hodiny včetně 

houpačky na dětském hřišti. Jestli je to málo, nebo hodně, to ať posoudí každý sám.  

Osobně jsem čekal, že moje cesta skončí už na Sokolském ostrově. Na druhou stranu jsem neničil 

majetek a neobtěžoval žádnou maminku s dítětem ani nebyl v ohrožení života. To na náměstí by na mě 

někdo hlídku brzy zavolal, ale kamera byla rychlejší a úřednicím se opravdu nelíbilo, když jsem se jim 

povaloval před radnicí.  
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Na mercedes šel s vidličkou    
České Budějovice – Ve čtvrtek ráno vyrazila hlídka českobudějovické městské policie do Nové ulice. Na 

oznámení, že se mladý muž snaží odloupnout znak ze zaparkovaného automobilu značky Mercedes. 

Podle tiskového mluvčího městské policie Davida Štýfala při příjezdu strážníků muž ještě u vozidla 

klečel a v ruce držel vidličku. Strážníkům se podařilo kontaktovat majitelku zaparkovaného vozu, která 

zjistila poškození vozidla na přední masce. Událost následně převzala k dalšímu šetření Policie ČR.  

  
 

Neděle, 16. srpna 2020 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Jitka Welzlová 

Budějovičtí strážníci vyzvali kolegy k závodu na střeše IGY 
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Druhý ročník závodů Crossfit Games Městské policie České Budějovice se 

uskuteční v pátek 21. srpna od 11 hodin v prostoru parkoviště na střeše obchodního centra IGY. „Naši 

strážníci vyzvali k účasti své kolegy z městských a státních policií, armády a ze složek integrovaného 

záchranného systému.  

Dobrá fyzická připravenost je v těchto profesích nezbytná, navíc je to jedinečná příležitost pro setkání 

mimo jejich pracovní povinnosti. "Tato služba rozhodně není jednoduchá, proto je třeba, aby byli na 

vše připraveni," říká primátor Jiří Svoboda. 

Soutěžit bude 23 tříčlenných týmů z celé České republiky. 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/budejovicti-straznici-vyzvali-kolegy-k-zavodu-na-strese-igy/

