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Pondělí, 26. září 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Namol opilá matka vzala děti na vycházku, procházela se s nimi po 

silnici  
pondělí, 16. září 2019, 11:12 

Strážníci městské policie řešili v sobotu večer dvojici, která vyrazila na procházku po silnici na Okružní. 

Oba byli silně posilnění alkoholem a u sebe měli dvě malé děti. Hlídka dala dvojici dýchnout a nestačila 

se divit. Matka nadýchala 3, 45 promile a muž 2, 08 promile. Strážníci oznámení dostali v sobotu v osm 

hodin večer. Na místo okamžitě vyjeli. „Šestadvacetiletá žena byla doprovázena jednadvacetiletým 

mužem. Mladá žena hlídce potvrdila, že je matkou dvou malých dětí, které byly na místě s nimi. Muž 

se ženou byli podrobeni orientační dechové zkoušce na alkohol. Muž nadýchal 2, 08 promile, žena 

dokonce 3,45 promile,“ uvedl tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. 

Mladá žena byla převezena na záchytku. Na místo byla přivolána pracovnice z odboru sociálně právní 

ochrany dětí, která stanovila další postup při zajišťování přítomných dětí. Událostí se bude dále zabývat 

odbor sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.   

 

Pondělí, 16. září 2019 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 

Autor: David Nebor 

Opilý pár se motal ve vozovce, kolem jezdily dvě děti na koloběžkách 
16. září 2019  16:00,  aktualizováno  16:00  

Podnapilá dvojice se v sobotu večer pohybovala po silnici v Okružní ulici v Českých Budějovicích se 

dvěma malými dětmi. Jejich matka nadýchala 3,45 promile. Odvezli ji na protialkoholní záchytnou 

stanici. Děti skončily v nemocnici na dětském oddělení.  

Oznámení o nebezpečné situaci dostali budějovičtí strážníci v osm hodin večer.  

„Ohlašovatel městské policii sdělil, že skupina se pohybuje přímo po komunikaci v Okružní ulici. Když 

na místo dorazila hlídka, už byli mimo silnici,“ potvrdil mluvčí budějovických strážníků David Štýfal. 

Kolem muže a ženy, kteří oba byli pod vlivem alkoholu, jezdily děti na koloběžkách. Šestadvacetiletá 

žena potvrdila, že je jejich matkou. 

Dvojici hlídka podrobila dechové zkoušce. Matka nadýchala 3,45 promile, jednadvacetiletý muž 2,08 

promile. 

„Vzhledem k silné podnapilosti mladé ženy strážníci rozhodli o jejím převozu na protialkoholní 

záchytnou stanici,“ doplnil Štýfal. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24985-namol-opila-matka-vzala-deti-na-vychazku-prochazela-se-s-nimi-po-silnici.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24985-namol-opila-matka-vzala-deti-na-vychazku-prochazela-se-s-nimi-po-silnici.html
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/opila-zena-chodila-deti-ulice-skoncila-zachytka-deti-nemocnice-ceske-budejovice.A190916_150010_budejovice-zpravy_khr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/opila-zena-chodila-deti-ulice-skoncila-zachytka-deti-nemocnice-ceske-budejovice.A190916_150010_budejovice-zpravy_khr
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Na místo byla přivolána i sociální pracovnice, která rozhodla o tom, co dále s dětmi. V těchto případech, 

kdy není přítomen žádný další zákonný zástupce, končí děti dočasně na dětském oddělení nemocnice. 

Událostí se bude dále zabývat odbor sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

 

Úterý, 17. září 2019 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 16 

Autor: David Nebor 

Matka nadýchala 3,45 promile  
ČESKÉ BUDĚJOVICE Opilá dvojice se procházela po silnici v Okružní ulici. Žena s sebou vedla své dvě 

malé děti. V sobotu k nim vyjížděli českobudějovičtí strážníci. 

Nebezpečnou situaci nahlásil na městskou policii v osm hodin večer jeden z řidičů, který jel kolem. 

"Ohlašovatel strážníkům sdělil, že skupina se pohybuje přímo po komunikaci, kde jezdí auta. Když na 

místo dorazila hlídka, všichni už byli mimo silnici," poznamenal mluvčí strážníků z krajského města 

David Štýfal. 

Kolem muže a ženy jezdily děti na koloběžkách. Šestadvacetiletá žena potvrdila, že je jejich matkou. 

Dvojici hlídka podrobila dechové zkoušce. Matka nadýchala 3,45 promile, jednadvacetiletý muž 2,08 

promile. 

"Mladá žena vzhledem k silné podnapilosti skončila na protialkoholní záchytné stanici," doplnil Štýfal. 

Na místo byla přivolána i sociální pracovnice, která rozhodla o tom, co dále s dětmi. V těchto případech, 

kdy není přítomen žádný další zákonný zástupce, bývají děti dočasně převezeny na dětské oddělení 

nemocnice. 

Případem se bude dále zabývat odbor sociálně-právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

 

 Úterý, 17. září 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1 

Autor: jd 

Opilá matka  
České Budějovice - Podnapilá žena se motala v sobotu večer v silnici u Okružní, měla s sebou dvě malé 

děti. Podle mluvčího budějovických strážníků Davida ŠtýfabudějovicŠtýfabudějovicla 

byla 26letá žena doprovázena mužem. "Žena potvrdila, že je matkou dvou dětí. 

Muž nadýchal 2,08 promile, žena 3,45 promile," uvedl mluvčí. Žena byla převezena na protialkoholní 

záchytnou stanici. Událostí se bude zabývat odbor sociálně právní ochrany dětí českobudějovického 

magistrátu. 
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Úterý, 17. září 2019 

Zdroj: Právo, str. 12 

Autor: orh 

Opilá matka se motala se svými dětmi na silnici  
Českobudějovičtí strážníci zasahovali o víkendu v případě 26leté matky, která se v podnapilém stavu 

motala po Okružní silnici a u sebe měla kromě o pět let mladšího známého i dvě malé děti. Při zkoušce 

nadýchala 3,45 promile alkoholu. 

Právo o tom informoval mluvčí českobudějovické policie David Štýfal. "Operační středisko přijalo 

oznámení v sobotu v osm hodin večer. Mladá žena hlídce potvrdila, že je matkou dvou malých dětí, 

které byly na místě s nimi. Muž se ženou byli podrobeni orientační dechové zkoušce na alkohol," 

konstatoval Štýfal. Upozornil, že žena nadýchala přes tři a muž přes dvě promile alkoholu. "Vzhledem 

k silné podnapilosti mladé ženy bylo strážníky rozhodnuto o jejím převozu na protialkoholní záchytnou 

stanici. Zároveň byla na místo přivolána pracovnice z odboru sociálně-právní ochrany dětí, která 

stanovila další postup při zajišťování přítomných dětí," doplnil Štýfal s tím, že případem se bude dále 

zabývat odbor sociálně-právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

 

Pátek, 20. září 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Opilý muž strašil a nadával dětem u školky, strážníkům se snažil utéct z 

auta  
pátek, 20. září 2019, 16:07 

Strážníci městské policie řešili v pondělí opilého muže, který nadával a strašil malé děti u jedné z 

českobudějovických školek. Hlídce, která na místo přijela, nadýchal devětačtyřicetiletý muž 2,26 

promile. K jedné z českobudějovických školek vyjížděli strážníci v pondělí krátce po jedenácté hodině 

dopoledne. Po příjezdu na místo zjistili, že opilý muž tam napadal a strašil malé děti. 

„Muž se strážníky nejprve vůbec nekomunikoval a odmítal prokázat svou totožnost. Byl proto 

podroben orientační dechové zkoušce na alkohol a nebylo žádným překvapením, že vyšla s pozitivním 

výsledkem. Devětačtyřicetiletý muž z Českobudějovicka nadýchal 2, 26 promile. Strážníci následně 

rozhodli o převozu muže na záchytku,“ uvedl tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. 

Tam se ale muži moc nechtělo a při nastupování do služebního auta se pokusil utéct. „Proti muži bylo 

použito donucovacích prostředků a na protialkoholní záchytnou stanici byl převezen v poutech. Muž 

se svým chováním dopustil hned několika přestupků proti veřejnému pořádku, které byly předány ke 

správnímu orgánu k dořešení. Muži hrozí pokuta až 10 tisíc korun,“ dodal mluvčí. 

   

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25031-opily-muz-strasil-a-nadaval-detem-u-skolky-straznikum-se-snazil-z-auta-utect.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25031-opily-muz-strasil-a-nadaval-detem-u-skolky-straznikum-se-snazil-z-auta-utect.html
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Neděle, 22. září 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

Strašil děti u budějovické školky 
22.9.2019 9:56  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pondělí 16. září krátce po jedenácté hodině dopoledne přijalo operační 

středisko městské policie oznámení o opilci, který nadával dětem a strašil je u jedné z 

českobudějovických školek. Na místo události hned vyjela hlídka. 

 

Podnapilý muž se strážníky nejprve vůbec nekomunikoval a odmítal prokázat svou totožnost. Muž byl 

podroben orientační dechové zkoušce na alkohol a nebylo žádným překvapením, že vyšla s pozitivním 

výsledkem. 

Devětačtyřicetiletý muž z Českobudějovicka nadýchal 2, 26 promile. Strážníci následně rozhodli o 

převozu muže na protialkoholní záchytnou stanici. Na záchytku se muži nechtělo a při nastupování do 

služebního vozidla se pokusil strážníkům utéct. Na protialkoholní záchytnou stanici tak putoval 

v poutech. 

Muž se svým chováním dopustil hned několika přestupků proti veřejnému pořádku, které byly předány 

ke správnímu orgánu k dořešení. Hrozí mu pokuta až 10 tisíc korun. 

 

Neděle, 22. září 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Opilý muž usnul před nádražím, situace chtěl využít zloděj 
neděle, 22. září 2019, 11:12 

Strážníci městské policie řešili v pátek nad ránem nenechavce, který chtěl na nádraží okrást spícího 

muže. Počínání zloděje ale zachytily kamery. Hlídka muže chytila a předala policistům. K události došlo 

v pátek ve čtyři hodiny ráno. Opilému muži ujel spoj domů a usnul před nádražím. „Ke spícímu muži si 

přisedl další muž, který mu vzal tašku a prohledal ji. Když nic nenašel, tak spícímu muži prohledal i 

kapsy,“ popsal tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. 

Strážníci, kteří na místo přijeli, muže zajistili. Přivolaná policie si událost převzala k dalšímu šetření.   

 

 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/strasil-deti-u-budejovicke-skolky/
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25043-opily-muz-usnul-pred-nadrazim-situace-chtel-vyuzit-zlodej.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25043-opily-muz-usnul-pred-nadrazim-situace-chtel-vyuzit-zlodej.html

