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Středa, 5. října 2022 

Zdroj: Mladá Fronta Dnes 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 15 

Autor: Eva Petrová 
__________________________________________________________________________ 

Bývalé doupě bezdomovců vyklidili   

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE Obchod s klenoty a starožitnostmi vystřídal nepořádek a zbytky 
materiálu po užívání drog. Z vybydleného domu U Zedníků v ulici Karla IV. v 
centru Českých Budějovic se stalo squatterské doupě. S tím je konec. Nový majitel v 
něm plánuje podnikat. 

Lidé bez domova ani drogově závislí se už v domě nezdržují. Ani se tam nedostanou, 
protože jim v tom brání mříže na vchodech, které tam nechali koncem července 
namontovat zástupci města po dohodě s novým majitelem objektu. Ten podnikl první 
kroky k postupné obnově domu a nechal ho kompletně vyklidit. 
"V místnostech bylo několik tun nepořádku včetně injekčních stříkaček. Kompletní 
vyčištění trvalo dva týdny," popsal majitel nemovitosti Miroslav Martinus, který pro 
úklid najal vyklízecí firmu. Její pracovníci odpad vytřídili a naplnili s ním několik desítek 
aut. 

Dům je už kompletně prázdný a připravený pro další úpravy. Neodkladná je především 
oprava střechy, kterou do něj zatéká. "Nikdo se o něj dlouho nestaral. Musíme ho 
rychle zabezpečit, abychom zamezili dalšímu chátrání," vysvětlil Martinus. 

K celkové rekonstrukci chce přizvat architekta. Nevyhne se ani konzultaci prací s 
památkáři. Historická budova stojí v bezprostřední 
blízkosti náměstí Přemysla Otakara II., na památkově chráněném území. 
"Dům není v dobrém stavu, takže to nebude hned. Opravy budou postupné," vysvětlil 
podnikatel z Českobudějovicka. Do budoucna by tam chtěl přesunout vlastní živnost 
zaměřující se na rukodělnou výrobu a budovu využívat jako sídlo firmy. 
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Pondělí, 3. října 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci už letos posbírali devět set injekčních stříkaček 
 

K bezpečnostní a preventivní činnosti Městské policie České Budějovice patří sběr 
infekčního matriálu. Našlo se i pouzdro s 95 stříkačkami. 

Vlakové nádraží, sídliště Máj, nebo okolí Palackého náměstí v Českých Budějovicích, to 
jsou příklady míst, kde strážníci městské policie nacházejí nejvíce infekčních injekčních 
stříkaček. Podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové jsou 
nejohroženější skupinou ohledně možného nakažení děti. 

"Důležitou činností strážníků městské policie, zaměřené na bezpečí obyvatel jihočeské 
metropole, je mimo jiné sběr nebezpečného infekčního materiálu. Nejčastěji se jedná 
o použité injekční stříkačky nebo samostatné jehly, nedbale odhozené uživateli 
návykových látek. V případě zranění o takovou jehlu je pak postižený vystaven 
vysokému riziku nakažení některou z infekčních nemocí, jako je například žloutenka 
nebo virus HIV," uvedla Věra Školková a dodala, že časté jsou i nálezy zbytků léčiv a 
jiných pomůcek pro výrobu drog. 

Parky i dětská hřiště 

Nejrozšířenější je výskyt infekčního materiálu na území města je především široké okolí 
vlakového nádraží, sídliště Máj, centrum města nebo okolí Palackého náměstí. Místem, 
kde se sdružují narkomané a odhazují zde použité injekční stříkačky, jsou zejména ulice, 
parky, výměníky nebo dětská hřiště. Své pomůcky k aplikaci drog však často 
zanechávají i na veřejných toaletách obchodních center nebo restaurací. 

Českobudějovičtí strážníci se v průběhu letošního roku setkali i s „hromadnými“ 
výskyty infekčního materiálu. "Například 95 kusů injekčních stříkaček sebrala hlídka 
městské policie na oznámení náhodného nálezce u dětského hřiště v Rožnově. Desítky 
injekčních stříkaček pohromadě byly v průběhu roku nalezeny i v parku Na Sadech, na 
sídlišti Vltava, na Zátkově nábřeží, v opuštěné budově blízko vlakového nádraží, 
v obchodním centru na Pražské třídě nebo v Tylově ulici. Těžko uvěřitelný byl pro 
obyvatelku Vodňanské ulice nález 20 injekčních stříkaček v domovní schránce," 
vypočítává Věra Školková. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-uz-letos-posbirali-devet-set-injekcnich-strikacek-20221003.html?
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Od začátku roku 2022 do konce měsíce září sebrali strážníci v ulicích Českých Budějovic 
celkem 908 kusů použitých injekčních stříkaček. 

Pozor na děti 

"Nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění o odhozené injekční 
stříkačky, jsou děti. Ty často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a neví, jak se 
v případě takového nálezu zachovat. Strážníci Městské policie České Budějovice proto 
v rámci prevence kriminality pořádají na dané téma přednášky již pro nejmenší děti 
z mateřských škol," upozornila Věra Školková. 

"Nabádáme občany, aby v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nenechávali 
nález ležet bez povšimnutí a věc oznámili městské policii na telefonní linku 156. Nikdy 
nesbírejte infekční materiál holýma rukama," upozornila Věra Školková a připojila, že 
strážníci, kteří jsou ke sběru infekčního materiálu speciálně vyškoleni a disponují 
ochrannými pomůckami, injekční stříkačky bezpečně seberou a zlikvidují. 

Věra Školková přidala i několik rad, co dělat při poranění injekční stříkačkou. 

1. Ránu nechte co nejdéle volně krvácet a místo poranění nemačkejte – krvácení 
rány snižuje případnou dávku viru v těle 

2. Po zastavení krvácení ránu vymývejte vodou a mýdlem po dobu 10 minut, poté 
ošetřete dezinfekčním roztokem. 

3. Vyhledejte lékaře, hygienickou stanici, nebo nejbližší infekční oddělení – lékař 
vyšetří krev na virové onemocnění 
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Pondělí, 3. října 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

U dětského hřiště v Budějovicích našli lidé 95 použitých injekčních 

stříkaček 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Od začátku roku do konce září sebrali strážníci v ulicích Českých 
Budějovic už celkem 908 použitých injekčních stříkaček. Narkomani je pohazují na 
různých místech ve městě. U dětského hřiště v Rožnově leželo dokonce 95 stříkaček 
najednou. V případě zranění o takovou jehlu přitom hrozí vysoké riziko nákazy 
některou z infekčních nemocí, jako je například žloutenka nebo virus HIV. 

Okolí vlakového nádraží, sídliště Máj, centrum města nebo okolí Palackého náměstí. To 
je příklad lokalit, v nichž se v Českých Budějovicích setkávají drogově závislí. „Místem, 
kde se sdružují narkomané a odhazují zde použité injekční stříkačky, jsou zejména ulice, 
parky, výměníky nebo dětská hřiště. Své pomůcky k aplikaci drog však často zanechávají 
i na veřejných toaletách obchodních center nebo restaurací," popsala mluvčí 
českobudějovické městské policie Věra Školková s tím, že časté jsou však i nálezy zbytků 
léčiv a jiných pomůcek pro výrobu drog. 

Právě strážníci, kteří jsou ke sběru infekčního materiálu speciálně vyškoleni a disponují 
ochrannými pomůckami, tento odpad sbírají. A nalezených stříkaček není málo, od 
začátku roku do konce září jich zajistili ve městě už 908. „V průběhu letošního roku se 
setkali i s hromadnými výskyty infekčního materiálu, 95 kusů injekčních stříkaček 
sebrala hlídka městské policie na oznámení náhodného nálezce u dětského hřiště v 
Rožnově. Desítky injekčních stříkaček pohromadě byly v průběhu roku nalezeny i v 
parku Na Sadech, na sídlišti Vltava, na Zátkově nábřeží, v opuštěné budově blízko 
vlakového nádraží, v obchodním centru na Pražské třídě nebo v Tylově ulici. Těžko 
uvěřitelný byl pro obyvatelku Vodňanské ulice nález 20 injekčních stříkaček v domovní 
schránce," podotkla Věra Školková. 

Nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění o odhozené injekční 
stříkačky, jsou děti. Ty často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a neví, jak se v 
případě takového nálezu zachovat. Strážníci proto v rámci prevence kriminality 
pořádají na dané téma přednášky. A začínají už u nejmenších dětí v mateřských školách. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/68540-u-detskeho-hriste-v-budejovicich-nasli-lide-95-pouzitych-injekcnich-strikacek/
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„Nabádáme lidi, aby v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nenechávali nález 
ležet bez povšimnutí a věc oznámili městské policii na telefonní linku 156. Nikdy 
nesbírejte infekční materiál holýma rukama. Strážníci injekční stříkačky bezpečně 
seberou a zlikvidují," připomíná Věra Školková. 

A co dělat, když se o použitou injekční stříkačku někdo zraní? „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 deseti 
minut, poté ošetřete dezinfekčním roztokem. Vyhledejte lékaře, hygienickou stanici, 
nebo nejbližší infekční oddělení. Lékař vyšetří krev na virové onemocnění," radí Věra 
Školková. 

 

Pondělí, 3. října – Pátek 7. října 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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