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Pondělí, 24. září 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: zz 

Sedmiletý pytlák-kruťas  
České Budějovice - Několik ryb chytil na prut 7letý kluk v Mladohaklovském rybníku, házel jimi 

o zem a pak je hodil do vody. Strážníci ho předali 25leté matce, čeká ji předvolání na magistrát. 

Pondělí, 24. září 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

Českobudějovičtí strážníci našli celostátně hledaného muže, který se 

vyhýbal zákonu 
 pondělí, 24. září 2018, 08:10 

Třiačtyřicetiletý muž z Prachaticka měl dobrý důvod ukrývat se před zákonem. K tomu si vybral 

nejlidnatější část jihočeské metropole. Jeho svoboda však netrvala dlouho, na sídlišti Máj ho 

lapili českobudějovičtí strážníci. Muž putoval nejprve na policejní služebnu, poté do policejní 

cely a ještě ho čeká cesta do soudní síně. Českobudějovičtí strážníci v sobotu 22. září v půl 

desáté večer si ve Větrné ulici na sídlišti Máj všimli jim povědomé tváře. A trefa! Tvář patřila 

muži, jehož fotografie právě figurovala v celostátní databázi hledaných osob. „Strážníci proto 

muže zastavili a ověřili si, že jejich domněnka byla správná. Čtyřiatřicetiletého muže z 

Prachaticka, na kterého vydal okresní soud v Moravskoslezském kraji příkaz k zatčení, 

následně převezli na Obvodní oddělení Policie České republiky Čtyři Dvory. Zde ho předali do 

rukou policistů k dalšímu opatření," upřesnila Školková.  

Pondělí, 24. září 2018 

Zdroj: idnes.cz,  (odkaz) 

Autor: Martin Štefanský 

Sedmiletý rybář házel s úlovky o zem, pak je vracel zpátky do vody 
24. září 2018  16:30,  aktualizováno  16:30  

Českobudějovičtí strážnici vyjížděli k rybníku na okraji města, kde chytal ryby sedmiletý 

chlapec. Zřejmě neměl rybářský lístek a navíc s rybami házel o zem a pak je vracel zpět do 

vody. Případ bude mít dohru na magistrátním oddělení sociálně právní ochrany dětí.  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21203-ceskobudejovicti-straznici-nasli-celostatne-hledaneho-muze-ktery-se-vyhybal-zakonu.html
https://budejovice.idnes.cz/sedmilety-pytlak-hazel-ryby-zem-ceske-budejovice-straznici-pq2-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180924_140542_budejovice-zpravy_khr
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Minulý týden ve středu volala na městskou policii žena, která si všimla podivného jednání 

chlapce u Mladohaklovského rybníka u sídliště Máj. Rybník je chovný a navíc leží v Přírodní 

rezervaci Vrbenské rybníky, kde je zákaz rybolovu. 

„Svědkyně si všimla, že prutem vylovil několik ryb. Házel s nimi o zem a pak je vracel zpět do 

rybníka,“ popsala mluvčí strážníků Věra Školková. 

Když její kolegové přijeli na místo, spatřili chlapce v mokrém oblečení s taškou a rybářským 

prutem. Když je uviděl, lekl se a vše odhodil do blízkého rákosí. 

Sedmiletý hoch pak strážníkům řekl jméno, ale nevěděl adresu bydliště. Pamatoval si však 

cestu domů.  

„Tam ho strážnici dovedli a předali pětadvacetileté matce s tím, že případ bude mít dohru se 

sociálními pracovníky z oddělení sociálně právní ochrany na budějovickém magistrátu,“ 

doplnila Školková. 

Podle Tomáše Kepra z Českého rybářského svazu je podobný případ spíše raritou. 

„Dětské povolenky vydáváme po splnění testu klidně sedmiletým rybářům. Průkaz pro 

mladistvé stojí méně peněz než pro dospělé, ale funguje stejně, děti tak mohou lovit na dva 

pruty. Častěji než s dětským pytlačením se setkáváme s případy, kdy dospělý loví s dítětem, 

které však rybolovu nevěnuje pozornost, a rodič tak chytá na čtyři pruty,“ popsal Kepr. 

 

Pondělí, 24. září 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Elmíra Talířová 

VIDEO: Budějčtí strážníci převálcovali ochranku prezidenta. Zvítězili v 

crossfit výzvě  
úterý, 25. září 2018, 19:01 

Místo policejních uniforem oblékli sportovní oblečení a vrhli se do posilovny. Českobudějovičtí 

strážnici se zapojili do prvního ročníku Crossfit challenge open Městské policie České 

Budějovice a odnesli si hned dvě ocenění. První ročník proběhl v budějckém fitness centru. 

„Jednalo se o crossfitovou soutěž tříčlenných družstev, kde na každý tým čekaly čtyři stage. 

Výzvu přijali členové Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky a Policie České republiky 

– Školní policejní středisko Lišov,“ popsal událost tiskový mluvčí městské policie David Štýfal. 

Hned dva týmy českobudějovických strážníků obsadily zlatou a bronzovou příčku. Stříbro si 

odvezl Tým Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky. „Po první disciplně jsme si skoro 

všichni mysleli, že to vzdáme. Ale byla nás tam banda chlapů, tak jsme se hecovali. Taky to 

podle toho potom vypadalo. Naštěstí jsme si věřili v druhé disciplíně, měli jsme silného třetího 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21203-ceskobudejovicti-straznici-nasli-celostatne-hledaneho-muze-ktery-se-vyhybal-zakonu.html
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člena týmu. Nakonec jsme všechny převálcovali,“ popsal závod člen vítězného týmu Martin 

Klíma, který se už těší na další ročník. Kromě klasických cviků, jako jsou angličáci nebo dřepy, 

museli účastníci veslovat na trenažeru na čas nebo spálit co největší počet kalorií na Air biku. 

Nechyběly ale ani shyby nebo výskoky na bednu.  

 

 

 

Úterý, 25. září 2018 

Zdroj: Právo, str. 8 

Autor: kal 

Sedmiletý chlapec pytlačil  
Teprve sedmiletého chlapce, který pytlačil u Vrbenských rybníků v krajském městě, načapali 

českobudějovičtí městští strážníci. 

Malý pytlák podle svědků, kteří na místo policisty přivolali, s chycenými rybami zacházel velmi 

krutě. Tloukl jimi o zem a pak je polomrtvé vracel zpět do rybníka. 

Chlapce v mokrém oblečení strážníci převezli domů, kde si ho převzala jeho pětadvacetiletá 

matka. Celý případ bude mít dohru na českobudějovickém oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí. 

Středa, 26. září 2018 

Zdroj: Českobudějovický týden, str. 6 

Autor: zz 

Sedmiletý pytlačil, s rybami zacházel krutě  
České Budějovice - Teprve sedmiletý kluk vyrazil s rybářským prutem do přírodní rezervace 

Vrbenské rybníky. Svědkyně viděla, že pár ryb chytil, házel s nimi o zem a hodil zpět do rybníka. 

Strážníci ho našli u Mladohaklovského rybníka, když je uviděl, odhodil tašku a prut do rákosí. 

Jméno jim řekl, adresu neznal. Kde bydlí si ale pamatoval. 

Strážníci ho dovedli domů a předali 25leté matce. Chování syna i její dohled nad dítětem bude 

mít dohru na magistrátu. 
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Čtvrtek, 27. září 2018 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 15 

Autor: Michal Bělský 

Na Vltavě řádí pytláci. Je těžké je usvědčit, říkají strážníci  
Budějovické strážníky zaměstnávají pytláci, kteří rybaří na řekách. Redaktor MF DNES vyrazil s 

hlídkou městské policie na obchůzku do okolí Voříškova dvora. 

  

ČESKÉ BUDĚJOVICE Z šedivého odpoledního nebe padají provazy vody a nic nenasvědčuje 

tomu, že by se někdo v tomhle počasí vydal na ryby. Voříškův dvůr v Českých Budějovicích 

vypadá snad ještě ponuřejší než obvykle. 

Hlídka městské policie nechává svůj vůz vedle Nového mostu a vyráží na obchůzku, při které 

se pokusí chytit alespoň některé z vltavských pytláků. "Za tím sloupem často sedávají 

bezdomovci. Stává se, že tam chytají ryby. Samozřejmě bez povolenky," ukazuje starší z 

dvojice strážníků na mostní pilíř. 

Už z dálky je patrné, že má někdo v řece nahozeno. Za sloupem sedí pár rybářů. Mladší člen 

hlídky je vyzývá, aby mu ukázali občanské průkazy a povolenky k rybolovu. 

Oběma lovcům může být od pohledu sotva třicet let a ani jeden z nich podle výrazu ve tváři 

nechápe, co po nich strážníci chtějí. "V čomu sprava, co se děje?" ptají se. Při kontrole dokladů 

hlídka zjišťuje, že se jedná o dva ukrajinské dělníky. Během chvilky se v očích hlídky z rybářů 

stávají pytláci, protože ani jeden z nich nemá potřebné povolení. "My ne znaly," omlouvá se 

jeden z nich, ale není mu to nic platné. 

  

Ve vodě nechali igelitky s polomrtvými ploticemi 

  

Mezitím druhý ze strážníků pročesává okolí a v nedaleké houštině objevuje další dva mladé 

muže. Ani jeden z nich také nemá povolenku. Zřejmě se jedná o kolegy předchozí dvojice, což 

se záhy potvrzuje. Oba velmi špatnou češtinou vysvětlují, že tam byli poprvé. "Mám takový 

dojem, že jsme se už s těmito dělníky párkrát setkali. Jenže je skoro nemožné je usvědčit, že 

skutečně pytlačili," vysvětluje mladší z hlídkující dvojice. Jde o dlouhotrvající problém při 

usvědčování pytláků. "Tahat ryby ven jsme je bohužel neviděli. I když je jasné, že jsou pruty 

jejich a chytají na ně, museli bychom je přistihnout s úlovkem na udici. Samozřejmě dáme 

podnět na magistrát, ale stejně to skončí asi jako vždy, tvrzením proti tvrzení, takže nejspíš nic 

platit nebudou," dodává. 
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Mezitím se doposud nezkontrolovaná dvojice potichu a nepozorovaně dává na odchod. "Kam 

jdete? Okamžitě se vraťte," všiml si jich starší strážník. Gestem si mladíky volá k sobě a ukazuje 

na nepořádek na břehu včetně prutů. Skupinka si sbalí náčiní, sebere odpadky ze země a po 

kontrole dokladů odchází pryč. 

Nevábné místo pod Novým mostem je pro místní rybáře překvapivě atraktivní lokalitou. Ryby 

tu po splavnění Vltavy mají klid a břeh je dobře dostupný pro obyvatele Máje, Šumavy nebo 

Pražského předměstí. Nepořádek, který zde někteří rybáři zanechávají, dráždí také pracovníky 

Povodí Vltavy, kteří břehy musí pravidelně čistit. Tentokrát si odpadky odnášejí mladí Ukrajinci 

s sebou. Jak ale hlídka později zjišťuje, nechali ve vodě igelitové tašky plné polomrtvých plotic. 

"To se tedy moc nepředvedli. Poslední dobou tu vídáme lepší kousky," komentuje úlovky jeden 

ze strážníků. Ani to však k usvědčení mladíků nestačí. 

Kromě Vltavy je pytláctví problémem i na chovných rybnících. "Strážníci nám hodně pomáhají. 

Stačí zavolat v případě problému na dispečink a operátor nám okamžitě pošle na místo hlídku," 

vysvětluje hospodář českobudějovické organizace Českého rybářského svazu Martin Zimandl. 

Podobným postupem se místní organizace zbavují většiny lovců bez povolenky. "Oni si to mezi 

sebou řeknou. Stačí dva, tři případy a přestanou tam jezdit," líčí Zimandl. 

  

Chytají na slepém rameni Malše i Sokolském ostrově 

  

Kdyby se dvojice strážníků vydala od Nového mostu směrem do centra, měla by za dobrého 

počasí celkem slušnou šanci odhalit další pytláky. "Vím, že chodí hodně na Malý jez na Malši, 

ale pytlačí se prakticky všude," říká Zimandl. 

"Naši kolegové často nachytají rybáře bez povolenky také na slepém rameni Malše nebo u 

Sokolského ostrova," prozrazuje oblíbené lokality pytláků starší strážník. 

Většinou jsou ale rybáři nepoučitelní. "Není výjimkou, že se nechají chytit několikrát v kratším 

časovém úseku," dodává. Jeho slova potvrzuje hlídka prakticky okamžitě. Nedaleko Nového 

mostu totiž na břehu Vltavy potkává recidivistu, jehož za poslední měsíc kontrolovala už 

čtyřikrát. Prý si opět zapomněl povolenku doma. 
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Pátek, 28. září 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Černé kotě přineslo ženě smůlu 
 

28.9.2018 22:07  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Včera večer se pětadvacetileté ženě v Kněžských Dvorech připletlo do 

cesty toulavé černé kotě. Žena nechtěla kotě nechat svému osudu a tak na pomoc přivolala 

strážníky. To však nikdo netušil, k jakému obratu dojde. Nakonec nešlo jen o toulavé kotě, ale 

spíš o jeho nálezkyni. Pátrali po ní totiž policisté. 

Hlídka městské policie vyjížděla na oznámení o toulavém kotěti do ulice A. Trägera. Na místě 

již na strážníky čekala žena, která jim nalezené kotě předala. Černé kotě jí však podle pověry 

skutečně přineslo smůlu. Jak se vzápětí ukázalo, po pětadvacetileté ženě pátrali policisté 

z Českých Budějovic kvůli neplacení výživného. Strážníci ženu převezli na Obvodní oddělení 

Policie ČR. Opuštěné kotě převezli do městského útulku. 

 

Sobota, 29. září 2018 

Zdroj: ceskobudějovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 

Černé kotě přineslo ženě smůlu 
České Budějovice - Že dělat dobrý skutek se vždy nevyplácí by mohla vyprávět 25letá žena 

z Českobudějovicka. Ta místo díků skončila na policii. 

Jak uvedla Věra Školková, mluvčí českobudějovických městských strážníků, žena se ve čtvrtek krátce 
před osmou hodinou večerní procházela v ulici A. Trägera. Tady se jí do cesty připletlo černé kotě. 
 
"Žena nechtěla kotě nechat svému osudu a tak na pomoc přivolala strážníky Když strážníci na místo 
dojeli, žena tam na ně čekala a nalezené kotě jim předala," řekla mluvčí s tím, že jí však černé kotě 
místo štěstí přineslo nakonec smůlu. "Jak se totiž vzápětí ukázalo, po pětadvacetileté ženě pátrali 
policisté z Českých Budějovic kvůli neplacení výživného," dodala Věra Školková. 
 
Strážníci tak ženu převezli na Obvodní oddělení Policie ČR v ulici Tř. 28. Října, kde ji předali do rukou 
policistů k dalšímu opatření. Opuštěné kotě pak převezli do městského útulku. 

 

  

http://www.jcted.cz/budejovicko/cerne-kote-prineslo-zene-smulu/
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/cerne-kote-prineslo-zene-smulu-20180929.html
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Sobota, 29. září 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

Mladá žena zachránila zatoulané černé kotě. To jí ale přineslo smůlu  
sobota, 29. září 2018, 07:58 

Zatoulané černé kotě přineslo své zachránkyni smůlu. Žena, které se osamoceného kotěte 

zželelo a proto na pomoc přivolala strážníky, nakonec skončila sama v „péči" policistů. Má totiž 

velký škraloup, kvůli kterému po ní muži zákona pátrali. Kotě putovalo do útulku. 

Pětadvacetiletá žena se ve čtvrtek 27. září kolem osmé hodiny večer procházela v ulicích 

města. V Kněžských Dvorech, v ulici A. Trägera, se jí ale do cesty připletlo toulavé černé kotě. 

Černé kotě jí však podle pověry skutečně přineslo smůlu. Žena čtyřnohého mňoukajícího 

sirotka nechtěla nechat svému osudu a tak na pomoc přivolala strážníky. To však ještě nikdo 

netušil, k jakému obratu dojde. Nakonec nešlo jen o toulavé kotě, ale spíše o jeho nálezkyni. 

Pátrali po ní totiž policisté kvůli neplacení výživného. „Strážníci ženu následně převezli na 

policejní obvodní oddělení, kde ji předali policistům. Opuštěné kotě pak převezli do městského 

útulku," upřesnila informace mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.   
 

 

Neděle, 30. září 2018 

Zdroj: ceskobudějovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: redakce 

Usedali za volant, řidičský průkaz přitom neměli 
České Budějovice - Jízda bez řidičského oprávnění rušnými ulicemi krajské metropole se 

v sobotu ráno nevyplatila dvěma řidičům. Závažné prohřešky proti zákonu totiž zjistili 

českobudějovičtí strážníci. 

Jak jsou na tom cyklisté s alkoholem? To zjišťovali v sobotu policisté v Rakoveckém údolí. Měli 

připravený i test. 

Jednoho z řidičů zastavili kvůli podezření na požití alkoholu před jízdou, druhého pak za 

spáchání dopravního přestupku. 

 

Věra Školková, tisková mluvčí strážníků, uvedla, že v sobotu v půl páté ráno projížděla hlídka 

městské policie Nádražní ulicí, kde u benzinové čerpací stanice spatřila muže se zjevně nejistou 

chůzí, který mířil k zaparkovanému vozidlu. Muž vzápětí usedl za volant a rozjel se směrem na 

Pražskou třídu. Zde ho strážníci zastavili. "Na jejich dotaz, zda pil před jízdou alkohol, muž 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21276-mlada-zena-zachranila-zatoulane-cerne-kote-to-ji-ale-prineslo-smulu.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/usedali-za-volant-ridicsky-prukaz-pritom-nemeli-20180930.html
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odvětil, že nikoliv. Orientační dechovou zkoušku na alkohol však odmítl," řekla Věra Školková 

s tím, že strážníci následně zjistili, že padesátiletý muž za volant osobního motorového vozidla 

usednout ani nesmí. Nikdy totiž nevlastnil řidičské oprávnění. Jeho riskantní chování mu však 

pravděpodobně nedělalo těžkou hlavu. Na sedadlo spolujezdce totiž s sebou přibral 

dvanáctiletou dceru svých známých. Pro tu si zanedlouho přijela její matka. Padesátiletý muž 

z Českých Budějovic odešel z místa po svých. 

 

Druhý případ se odehrál též v Nádražní ulici, jen o několik hodin později. Krátce po deváté 

hodině ráno prováděla dle slov Věry Školkové hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost 

v okolí vlakového nádraží. "Při ní strážníci spatřili vozidlo značky Renault přijíždějící k nim 

Žižkovou třídou. Řidič vozu nerespektoval zákazové dopravní značení a odbočil do Nádražní 

ulice," přiblížila situaci. Doplnila, že když strážníci vozidlo zastavili a řidiče požádali 

o předložení příslušných dokladů k řízení vozidla, devětačtyřicetiletý muž z Prachaticka 

předložil pouze osobní doklad. "Na dotaz strážníků k příslušnému řidičskému oprávnění šel 

s pravdou ven. Do srpna tohoto roku měl totiž zakázáno řídit motorová vozidla. Od té doby 

jezdí bez řádného oprávnění," vysvětlovala mluvčí strážníků. 

 

Oba dva řidiči se budou nyní zpovídat z přestupku proti zákonu o provozu na pozemních 

komunikacích. Za ten jim hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun. Dalším šetřením obou případů 

se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR v ulici Tř. 28. Října. 
 

Neděle, 30. září 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Elmíra Talířová 

Padesátiletý opilý řidič vezl v autě dvanáctiletou dívku. Neměl ani 

řidičák 
 neděle, 30. září 2018, 14:21 

Jízda bez řidičského oprávnění rušnými ulicemi krajské metropole se v sobotu ráno nevyplatila 

dvěma řidičům. Závažné prohřešky proti zákonu totiž zjistili českobudějovičtí strážníci. 

Jednoho z řidičů zastavili kvůli podezření na požití alkoholu před jízdou, druhého pak za 

spáchání dopravního přestupku. „V sobotu v půl páté ráno si u benzinové čerpací stanice 

všimla hlídka městské policie muže se zjevně nejistou chůzí, který mířil k zaparkovanému 

vozidlu. Muž vzápětí usedl za volant a rozjel se směrem na Pražskou třídu, kde ho ale strážníci 

zastavili,“ popsala incident mluvčí městské policie Věra Školková. Muž před strážníky sice 

popřel, že by před jízdou konzumoval alkohol, odmítl ale podstoupit orientační dechovou 

zkoušku. Strážníci navíc zjistili, že padesátiletý muž za volant ani usednout nesmí. „Nikdy totiž 

nevlastnil řidičské oprávnění. Jeho riskantní chování mu však pravděpodobně nedělalo těžkou 

hlavu. Na sedadlo spolujezdce sebou přibral dvanáctiletou dceru svých známých,“ pokračovala 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21289-padesatilety-opily-ridic-vezl-v-aute-dvanactiletou-divku-nemel-ani-ridicak.html
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Školková.  Na místo byla přivolána hlídka Policie České republiky a strážníci informovali i matku 

nezletilé dívky. Ta si svou dceru o několik málo desítek minut převzala. Padesátiletý muž 

z Českých Budějovic se bude nyní zpovídat z přestupku a hrozí mu pokuta od 25 do 50 tisíc 

korun. Dalším šetřením případu se budou zabývat policisté.  
 

 

 

 


