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MONITORING TISKU - 38. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Pondělí, 17. září 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: DER 

Opilí bezdomovci nemohli ani chodit  
České Budějovice – Dva muži bez domova si v pátek odpoledne notně přihnuli alkoholu. Při 

dýchánku na lavičkách v Nádražní ulici navíc obtěžovali kolemjdoucí. Hlídka strážníků je 

zastihla tak opilé, že nebyli schopni chůze. Čtyřiapadesátiletý muž nadýchal 3,37 ‰, jeho 

devětatřicetiletý společník dokonce 3,86 ‰. Oba skončili na záchytce. 

 

Pondělí, 17. září 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Tomáš Přibyl 

Nechávali budějovická auta na špalcích a už čelí obvinění 
 

17.9.2018 16:51  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Policie už obvinila dva původem ukrajinské mladé muže, kteří kradli v 

Českých Budějovicích kola ze zaparkovaných aut. A také zveřejnila nové podrobnosti o jejich 

počínání. Byli dva ve věku 19 a 21 let a auta nechávali doslova na špalcích. Jednoho z nich 

chytili při činu českobudějovičtí strážníci.  

 Mladíci kradli kola z aut 11. a 12. září. Policisté jim přisuzují nejméně tři takto „očesaná" auta. 

„Společně nebo samostatně demontovali ze zaparkovaných osobních automobilů hliníkové 

disky s pneumatikami. Auta pak podložili plastovým podstavcem pro dopravní značení nebo 

dřevěnými špalky a kola ukradli," popsala jejich jednání policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová. 

Při poslední akci je ale chytila hlídka městské policie 12. září před druhou hodinou nad ránem 

na parkovišti u sportovní haly Na Dlouhé louce. Mladíci začali před strážníky utíkat, ale 

mladšího z nich se podařilo hlídce chytit. „Devatenáctiletý mladík z Ukrajiny nejprve tvrdil, že 

jeho kamarád nemá v pořádku povolení k pobytu, a proto utekl," řekl mluvčí strážníků David 

Štýfal. 

Následně se ukázalo, že z jednoho BMW už měli odmontovaná dvě kola a pak se podařilo 

dopadnout i staršího z pachatelů. Nyní už věc řeší policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory. 

„Věc prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Oba by tak pro trestný čin krádeže a poškození 

cizí věci měli do dvou týdnů stanout před soudem," dodala Štěpánka Uhlířová. 

 

http://www.jcted.cz/budejovicko/nechavali-budejovicka-auta-na-spalcich-a-uz-celi-obvineni/
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Strážníci chytili při činu mladíky, kteří jezdili do Budějc krást kola ze 

zaparkovaných aut 
 středa, 12. září 2018, 11:59, aktualizováno 18. září 2018, 8:59 

Pozornosti strážníků neuniklo neobvyklé chování dvou mladíků před českobudějovickou 

sportovní halou. Když totiž uviděla dvojice mladých mužů hlídku městské policie, dala se na 

útěk. A mladíci měli proč utíkat, byli to totiž zloději, kteří kradli kola ze zaparkovaných aut. 

Zloděje čeká soud. Jednoho z dvojice utíkající mladíků od českobudějovické sportovní haly se 

strážníkům podařilo chytit. Devatenáctiletý mladík z Ukrajiny nejprve tvrdil, že jeho kamarád 

nemá v pořádku povolení k pobytu, a proto utekl. „Skutečný důvod vyšel najevo až při 

následné kontrole zaparkovaných aut. Strážníci zjistili, že u osobního automobilu BMW 

chyběla dvě kola. Pneumatiky i s disky byly již připraveny k naložení do jiného auta," uvedl 

mluvčí českobudějovické městské policie David Štýfal.  

Mladík se poté přiznal, že do Českých Budějovic přijeli z Písku s cílem ukrást několik kusů 

elektronů i s pneumatikami. Navíc v Českých Budějovicích kvůli tomu nebyli poprvé. „Mladíka 

i veškeré zjištěné informace hlídka strážníků předala policistům, kteří si případ převzali k 

dalšímu šetření," dodal Štýfal.  

Aktualizováno: Policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory už intenzivně pracují na několika 

případech krádeží kol z automobilů, ke kterým došlo v době od 11. srpna do 12. září v Českých 

Budějovicích. Dva muži ve věku devatenáct a jedenadvacet let cizí státní příslušnosti společně 

nebo samostatně demontovali ze zaparkovaných osobních aut hliníkové disky s 

pneumatikami. Takhle očesaná auta pak podložili plastovým podstavcem pro dopravní značení 

nebo dřevěnými špalky a kola ukradli. Takové krádeže se dopustili hned třikrát. „Čtyřdvorští 

policisté už oběma pachatelům sdělili v těchto dnech podezření ze spáchání trestného činu 

krádeže a poškození cizí věci. Věc prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Oba podezřelí by 

tak měli do dvou týdnů stanout před soudem," upřesnila policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.  
 

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21065-straznici-chytili-pri-cinu-mladiky-kteri-jezdili-do-budejc-krast-kola-ze-zaparkovanych-aut.html
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Zloději doplatili na třetí krádež 
České Budějovice – Autům demontovali a kradli hliníkové disky s pneumatikami dva 19 a 21letí 

cizinci. 

18.9.2018 

„Takto očesaná auta pak podložili plastovým podstavcem pro dopravní značení nebo 

dřevěnými špalky a kola ukradli,“ přiblížila policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová jejich pracovní 

postup.  

 

Mezi 11. srpnem a 12. zářím měli takto vyrazit za kšeftem třikrát. Poslední lup se jim nevydařil, 

vyrušila je hlídka městské policie. Do dvou týdnů stanou před soudcem. 
 

 

Úterý, 18. září 2018 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 16 

Autor: mš 

Zloději, kteří brali kola z vozů BMW, půjdou před soud 
České Budějovice 

Dva cizinci stanou do dvou týdnů před soudem, jsou obvinění z trestného činu krádeže a 

poškození cizí věci. Jezdili z Písku do Českých Budějovic, kde na parkovišti u sportovní haly 

kradli litá kola ze zaparkovaných vozů BMW. Takto "očesaná" auta pak podložili plastovým 

podstavcem pro dopravní značení nebo dřevěnými špalky. Tímto způsobem odmontovali kola 

ze tří aut. Při poslední výpravě v noci z 11. na 12. září vyrušili dvojici Ukrajinců (19 a 21 let) 

strážníci, kteří tam byli na běžné kontrole parkoviště. 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zlodeji-doplatili-na-treti-kradez-20180918.html
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Autor: der 

Bezdomovci pili a pili, až se nepostavili na nohy  
České Budějovice – Dva muži bez domova si v pátek odpoledne notně přihnuli alkoholu. Při 

dýchánku na lavičkách v Nádražní ulici navíc obtěžovali kolemjdoucí. 

Hlídka strážníků je zastihla tak opilé, že nebyli schopni chůze. Čtyřiapadesátiletý muž nadýchal 

3,37 promile, jeho devětatřicetiletý společník dokonce 3,86 promile. Oba opilci skončili na 

záchytce. 

 

Sobota, 22. září 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Tomáš Přibyl 

Sedmiletý pytlák chytal ryby a házel s nimi o zem 
 

22.9.2018 12:06  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci českobudějovické městské policie dnes informovali o případu 

sedmiletého pytláka, kterého chytili ve středu 19. září u jednoho z Českovrbenských rybníků. 

Svědkyně ho viděla, jak chytil několik ryb a pak s nimi měl podle ní házet o zem a poté je vhodil 

zpátky do rybníka.  

Hlídka jela ve středu k Mladohaklovskému rybníku na oznámení svědkyně. „Strážníci při 

příjezdu na místo spatřili chlapce v mokrém oblečení s taškou a rybářským prutem. Chlapec se 

strážníků zalekl a vše odhodil do blízkého rákosí. Na dotaz strážníků, jak se jmenuje, sice 

odpověděl, ale adresu bydliště nevěděl. Cestu domů si však pamatoval," řekla mluvčí strážníků 

Věra Školková s tím, že uhynulé ryby se hlídce najít nepodařilo. 

Strážníci odvedli chlapce domů, kde si ho převzala jeho pětadvacetiletá matka. „Strážníci jí 

poučili o tom, že případ bude mít dohru ve formě pohovoru se sociálními pracovníky z 

oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu," dodala Věra Školková. 

 

  

http://www.jcted.cz/budejovicko/sedmilety-pytlak-chytal-ryby-a-hazel-s-nimi-o-zem/


 

  

ŠTÝFAL DAVID 5 

 

MONITORING TISKU - 38. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Neděle, 23. září 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

Sedmiletý chlapec pytlačil v českovrbenských vodách. S chycenými 

rybami navíc zacházel krutě  

neděle, 23. září 2018, 14:22 

Pozornosti všímavé ženy neuniklo počínání malého pytláka, který chytal ryby u jednoho z 

českovrbenských rybníků. Možná by to svědkyně nechala být, ale když chlapec s každou 

ulovenou rybou mrštil několikrát o zem a poté ji hodil zpátky do vody, raději na vše upozornila 

českobudějovickou městskou policii. Zda ryby přežily, se zjistit nepodařilo. Stejně tak, proč 

školák s rybami tak krutě zacházel. Strážníci při příjezdu na místo k Mladohaklovskému rybníku 

našli chlapce v mokrém oblečení s taškou a rybářským prutem. Sedmiletý krutý „rybář" se 

strážníků hodně lekl a vše, co měl, odhodil do blízkého rákosí. Strážníci se o chlapci snažili něco 

víc zjistit. Malý pytlák jim řekl své jméno, ale adresu bydliště už nevěděl. Cestu domů si však 

pamatoval. „Tam ho také strážníci vzápětí doprovodili. Doma zastihli pětadvacetiletou 

chlapcovu matku, která si svého syna z rukou strážníků převzala," uvedla mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková. Podle mluvčí matku malého pytláka strážnici 

zároveň upozornili na to, že případ bude mít dohru ve formě pohovoru se sociálními 

pracovníky z oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.  
 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21204-sedmilety-chlapec-pytlacil-v-ceskovrbenskych-vodach-s-chycenymi-rybami-navic-zachazel-krute.html

