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__________________________________________________________________________ 

Budějcký strážník získal na mistrovství světa v silovém trojboji 

bronzovou medaili 

Dvaadvacetiletý Martin Prokop pracuje u městské policie v Budějcích. Už šest let se 
ale také věnuje silovému trojboji. Na konci srpna se zúčastnil mistrovství světa v 
Rumunsku a přivezl odtud bronzovou medaili. Tu si vybojoval neuvěřitelným 
výkonem 855 kilogramů. 

Mistrovství světa v silovém trojboji se konalo v Rumunsku od 23. do 28. srpna. Účastnil 
se ho i dvaadvacetiletý strážník městské policie Martin Prokop. „Přestože se tímto 
sportem začal zabývat teprve před 6 lety, jako jediný reprezentant České republiky 
v kategorii juniorů do 120 kg obsadil čestné 3. místo. Bronz si vybojoval svým výkonem 
855 kilogramů," uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 

Tomuto úspěchu předcházelo srpnové Mistrovství Evropy v silovém trojboji v Plzni, kde 
ve své kategorii získal Martin Prokop stříbrnou medaili za výkon 870 kilogramů. 

Už nyní se začal Martin Prokop připravovat na další závody. „V říjnu tohoto roku ho totiž 
čeká další Mistrovství světa v Bench-pressu, tentokrát v Litevském Vilniusu. Budeme mu 
držet palce,“ dodala Školková. 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/32348-budejcky-straznik-ziskal-na-mistrovstvi-sveta-v-silovem-trojboji-bronzovou-medaili.html
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Sobota, 4. září 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Budějovický strážník Martin Prokop přivezl medaili z MS v silovém 

trojboji 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Bronzovou medailí z mistrovství světa v silovém trojboji, které 
se uskutečnilo ve dnech 23. – 28. srpna v Rumunsku, se může pochlubit 
dvaadvacetiletý strážník Městské policie České Budějovice Martin Prokop. Přestože 
se tímto sportem začal zabývat teprve před šesti lety, jako jediný reprezentant České 
republiky v kategorii juniorů do 120 kg obsadil třetí místo. Bronz vybojoval výkonem 
855 kg.  

Tomuto úspěchu předcházelo srpnové mistrovství Evropy v silovém trojboji v Plzni, kde 
ve své kategorii získal Martin Prokop stříbrnou medaili. Za výkon 870 kg si ji skutečně 
zasloužil. Zahálet však dlouho nebude. V říjnu ho totiž čeká další mistrovství světa v 
bench-pressu, tentokrát v litevském Vilniusu.  

Za perfektní výkon a reprezentaci České republiky i Městské policie České Budějovice 
poblahopřál Martinu Prokopovi její koordinátor Vilém Vávra.     

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/budejovicky-straznik-martin-prokop-privezl-medaili-z-ms-v-silovem-trojboji/
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Čtvrtek, 2. září 2021 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Jízda v protisměru odhalila za volantem 1,77 ‰ alkoholu    

Během dvou posledních dnů odhalili českobudějovičtí strážníci hned tři řidiče pod 

vlivem alkoholu. Nejriskantnější byla jednoznačně jízda sedmatřicetiletého muže za 

volantem osobního motorového vozidla BMW centrem města. Muž nadýchal 

alarmujících 1,77 ‰ alkoholu v dechu. Řidič skončil v rukou policistů.  

 

Ve středu 1. září krátce po deváté hodině večerní prováděla hlídka městské policie 

kontrolní činnost v Kněžské ulici. Strážníci náhle spatřili projíždějící vozidlo, jehož řidič 

nerespektoval zákazové dopravní značení a pokračoval jízdou v protisměru. Vozidlo 

proto následně zastavili a muže za volantem vyzvali k předložení dokladů potřebných k 

řízení motorového vozidla. Při jednání s řidičem však náhle zbystřili. Z jeho dechu totiž 

ucítili silný zápach alkoholu. To se také po provedení orientační dechové zkoušky na 

alkohol potvrdilo. Sedmatřicetiletý muž nadýchal alarmujících 1,77 ‰. Strážníci 

mezitím na místo přivolali hlídku Policie ČR, která muži zakázala další jízdu. Dalším 

šetřením případu se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR – město. 

Sedmatřicetiletého muže z Táborska čeká obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem 

návykové látky.  

  

  

https://mpolicie.c-budejovice.cz/podnapila-ridicka-se-prozradila-neopatrnym-couvajicim-manevrem-z-parkoviste
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Středa, 1. září 2021 

Zdroj: Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy 

Autor: Lucie Kándlová 

__________________________________________________________________________ 

Strážníci dohlížejí na návrat žáků    

Od dnešního rána bude stát několik českobudějovických strážníků na přechodech pro 

chodce v blízkosti základních škol a dohlížet na bezpečný návrat dětí do lavic.  

Na těch nejnebezpečnějších budou strážníci i v následujících dnech. Jde například o 

přechod na Rudolfovské třídě, v ulici Oskara Nedbala, na Lidické třídě v blízkosti 

křižovatky s Dukelskou ulicí nebo na Máji.  

"Děti někdy jednají neuváženě a bez rozhlédnutí vběhnou do silnice. Na druhé straně 

jsou tu i někteří bezohlední řidiči, kteří nedodržují rychlost a chodce ignorují. Proto 

budeme zajišťovat bezpečný doprovod dětí přes vozovku," řekla mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková.  
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Úterý, 31. srpna 2021 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Podnapilá řidička se prozradila neopatrným couvajícím manévrem z 

parkoviště    

Svědkem neopatrného manévru osobního vozidla vyjíždějícího z parkoviště na sídlišti 

Máj se v úterý nad ránem náhodně stala hlídka českobudějovické městské policie. Jak 

se později ukázalo, hlavním důvodem nebyla jen absence brýlí, jak řidička tvrdila. Před 

jízdou si totiž dopřála alkohol. Další jízdu jí zakázali policisté. Čtyřicetiletou ženu čekají 

potíže se zákonem.  

V úterý 31. srpna v půl druhé ráno prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost v 

ulici V. Volfa. Strážníci náhle spatřili vozidlo zn. Ford vyjíždějící z parkoviště, jehož řidič 

zjevně nezvládal couvání. Po výjezdu z parkoviště proto vozidlo zastavili. Za volantem 

seděla čtyřicetiletá žena z Lounska. Ta se strážníkům svěřila, že při řízení používá brýle, 

které si však zapomněla doma. Strážníci ženu za volantem následně podrobili 

orientační dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 0,43 a 0,39 ‰. Mezitím se na místo 

dostavila přivolaná hlídka Policie ČR, která řidičce zakázala další jízdu. Dalším šetřením 

případu se bude zabývat příslušný správní orgán. Za přestupek podle zákona o provozu 

na pozemních komunikacích hrozí ženě pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun a zákaz činnosti 

v délce trvání šesti měsíců až jednoho roku.  

  

https://mpolicie.c-budejovice.cz/podnapila-ridicka-se-prozradila-neopatrnym-couvajicim-manevrem-z-parkoviste
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Úterý, 31. srpna 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Českobudějovicko 

Autor: Edwin Otta 

__________________________________________________________________________ 

Školákům budou pomáhat strážníci i dobrovolníci, MHD bude 

zdarma    

Začátek školy znamená každý rok v září další pohotovost pro městskou policii. 

Strážníky a dobrovolníky nasadí v Českých Budějovicích u škol. V Trhových Svinech 

hlídají i na náměstí. V Budějovicích, aby se zmenšil nápor aut, bude městská 

hromadná doprava zdarma do 15 hodin.  

"Návrat školáků do lavic po prázdninách znamená vždy větší pohyb u škol. Podle Věry 

Školkové, tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice proto budou i letos přijata 

bezpečnostní opatření. "Ve středu 1. září budou strážníci ve spolupráci s dobrovolníky 

dohlížet na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol. Dopravně 

bezpečnostního opatření se zúčastní kolem 20 strážníků a 10 dobrovolníků. Dohled v 

blízkosti základních škol Štítného, Nová a Máj I., II., budou ve spolupráci se strážníky 

zajišťovat po celý školní rok i asistenti prevence kriminality," říká Věra Školková.  

Po celý zbytek roku zajistí hlídky městské policie dohled nad bezpečným pohybem dětí 

přes frekventovanou pozemní komunikaci na Rudolfovské třídě, v ulici Oskara Nedbala 

a na Lidické třídě v blízkosti křižovatky s Dukelskou ulicí každý školní den v době od 7:30 

do 8:00 hodin.  

V Trhových Svinech dohlíží městská policie na bezpečnost nejen v ulici, kde se nachází 

základka, gymnázium i učiliště. "Hlídáme u školy a na náměstí. Na náměstí je velký 

pohyb dětí od autobusového nádraží, tam je to klíčové," uvedl Tomáš Jůza, zástupce 

vedoucího Městské policie Trhové Sviny a připojil, že strážníci jsou na kritických 

místech po celý rok.  

V Českých Budějovicích budou i letos pomáhat dobrovolníci při dopravně-

bezpečnostním projektu na přechodech pro chodce. Ti budou i nadále působit po celý 

školní rok v blízkosti vybraných základních škol. Jedná se o přechody pro chodce u ZŠ 

Kubatova, ZŠ Matice Školské, ZŠ Dukelská, ZŠ Nové Hodějovice, ZŠ E. Destinové a ZŠ 

Máj I., II. "Dohled nad bezpečností dětí na výše uvedených místech zajišťuje v současné 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/skolakum-budou-pomahat-straznici-i-dobrovolnici-mhd-bude-zdarma-20210831.html


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

35. TÝDEN 2021 

7 
 

době 10 dobrovolníků. Dobrovolníci pak u výše uvedených přechodů působí denně od 

1. září do 30. června od 7:00 do 8:00 hodin. Práce dobrovolníků je velice dobře 

přijímána zejména zaměstnanci škol i rodiči dětí, které přes tyto přechody pro chodce 

denně přecházejí. Ti spoléhají na přítomné dobrovolníky, kteří zajistí bezpečný 

doprovod dětí přes vozovku," uvedla Věra Školková.  

"Působení strážníků a dobrovolníků na přechodech pro chodce v blízkosti školských 

zařízení má velké opodstatnění. Děti někdy jednají neuváženě a mohou se bez řádného 

rozhlédnutí rozeběhnout do vozovky. Právě proto patří mezi nejohroženější účastníky 

provozu na pozemních komunikacích. Na druhé straně i mnozí bezohlední řidiči jezdí 

neopatrně a nepřiměřenou rychlostí. Výsledek neopatrnosti na obou stranách může 

být fatální. Tomu pomůže zabránit právě přítomnost kompetentních osob, které jsou 

před přechodem pro chodce oprávněny zastavit vozidlo a umožnit tak dětem bezpečně 

přejít vozovku," zdůraznila Věra Školková.  

Podle odborníků je hlavní radou pro děti, jejich rodiče, řidiče, ale i ostatní účastníky 

silničního provozu, aby dbali pravidel silničního provozu, byli obezřetní a ohleduplní. A 

co je podstatné, aby byli vidět.  

V Českých Budějovicích bude navíc 1. září městská hromadná doprava zdarma. 

Dopravní podnik města České Budějovice 1. září jako tradičně přepraví cestující 

zdarma. V čase od 7:00 do 15:00 nebudou pasažéři pro cesty v celé síti městské 

hromadné dopravy potřebovat žádný jízdní doklad, označovače jízdenek zůstanou 

vypnuté. S koncem prázdnin navíc posílí i spoje českobudějovické MHD.  

Akce Dopravního podniku a města České Budějovice má za cíl usnadnit cestu školákům 

a studentům za prvním školním dnem. "Myslíme ale také na rodiče, kteří v souvislosti 

se začátkem školního roku potřebují zajistit nutné administrativní a organizační 

záležitosti", dodává ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš. Toto opatření má také 

obecně pomoci dopravě ve městě, do kterého pravidelně 1. září míří více osob než v 

ostatní dny.  

Se začátkem školní docházky se navíc opět svezete plným počtem spojů MHD. Ty v 

červenci a srpnu vyjížděly na linky podle prázdninového jízdního řádu, který prvním 

zářijovým dnem končí.  
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Pondělí, 30. srpna 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Společnost 

Autor: Eva Petrová 

__________________________________________________________________________ 

Na bezpečný návrat žáků do školních lavic dohlédnou strážníci i 

dobrovolníci 

Na bezpečí žáků při návratu do školních lavic se stejně jako každý rok zaměří strážníci 

městské policie v Českých Budějovicích. Společně s dobrovolníky budou od středy 1. 

září dohlížet na bezpečnost na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol. 

Dopravně bezpečnostního opatření se zúčastní kolem 20 strážníků a 10 dobrovolníků. 

Hlídky na přechodech pro chodce v blízkosti škol mají velké opodstatnění. „Děti někdy 

jednají neuváženě a mohou se bez řádného rozhlédnutí rozeběhnout do vozovky. Právě 

proto patří mezi nejohroženější účastníky provozu na pozemních komunikacích. Na 

druhé straně i mnozí bezohlední řidiči jezdí neopatrně a nepřiměřenou rychlostí. 

Výsledek neopatrnosti na obou stranách může být fatální,“ uvedla mluvčí strážníků 

Věra Školková. Neštěstí může zabránit právě přítomnost hlídek, které zastavením aut 

před přechodem umožní dětem bezpečně přejít silnici. 

Strážníci se společně s dobrovolníky postarají o bezpečí školáků po celý školní rok. 

Hlídky budou korigovat provoz v blízkosti základních škol Kubatova, Matice Školské, 

Dukelská, Nové Hodějovice, Emy Destinové nebo Máj, a to denně mezi sedmou a 

osmou hodinou ranní až do 30. června. 

Celý školní rok hlídky městské policie dohlédnou nad bezpečným pohybem dětí přes 

frekventované cesty také na Rudolfovské třídě, v ulici Oskara Nedbala a na Lidické třídě 

u křižovatky s Dukelskou ulicí každé ráno od půl osmé do osmi hodin. 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/32293-na-bezpecny-navrat-zaku-do-skolnich-lavic-dohlednou-straznici-i-dobrovolnici.html
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Pondělí, 30. srpna 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Lucie Váchová 

__________________________________________________________________________ 

Opilci v Českých Budějovicích dluží za odvoz na záchytku. Bez úhrady 

loni zůstalo 56 převozů 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Na svém posledním jednání se radní Českých Budějovic mimo jiné 

zabývali, stejně jako každým rokem na konci srpna, i dlužnými částkami, které opilci 

neuhradili za převoz k odběru krve v lékařském zařízení ke zjištění množství požitého 

alkoholu nebo převoz městskou policií na záchytku. Peníze, které z opilců není možné 

vymoci, se totiž musí účetně odepsat.  

"Nedělá nám to radost, ale zabývat se tím musíme každým rokem. I když nás loni 

překvapil nouzový stav a byla zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti, tak musíme 

účetně odepsat nevymahatelné pohledávky za odběry krve kvůli zjištění množství 

alkoholu a převozy opilců na záchytku. A to i přesto, že se ve většině roku nepořádaly 

žádné větší akce, na kterých by se alkohol podával, „zmínil primátor Jiří Svoboda.  

Celkem odpisy z těchto pohledávek za rok 2020 dělají 34639 korun. "Účtuje se zejména 

částka za práci městské policie a také cestovné. Za hodinu práce dvoučlenné hlídky 

strážníků to je šest set korun, nicméně ve většině případů je to méně než hodin. Plus 

osm korun za každý najetý kilometr, dodal primátor. Částka za odvoz se pak navyšuje 

například při znečištění vozu.  

Městská policie v loňském roce na záchytnou stanici jela v celkem v 67 případech. 

Opilci, které takto strážníci převážejí speciálním vozem, jsou ve většině případů 

nemajetní, mají bydliště na radnici a není možné z nich peníze vymoci. Po několika 

marných pokusech vymáhání tedy město vždy za rok nevymožené dluhy sečte a 

odepíšeme. "Letos je to padesát šest převozů. Většinou jde o částky v řádu několika 

stovek korun. Nákladově by nás jejich další vymáhání vyšlo mnohem dráž," poznamenal 

Jiří Svoboda. Některá jména se v seznamu opilců opakují, většinou jde o známé místní 

"firmy", některá jsou tam jen jednou. Také jde ve většině případů o muže, ženy se 

objevují jen sporadicky. Za rok 2019 město České Budějovice odepsalo 34163 korun za 

přibližně osmdesátku odvozů na záchytku. Za loňský rok jde tedy o přibližně stejnou 

částku, ale za méně případů.  

https://www.jcted.cz/opilci-v-ceskych-budejovicich-dluzi-za-odvoz-na-zachytku-bez-uhrady-loni-zustalo-56-prevozu/
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Pondělí 30. srpna – 3. září 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 
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