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Při nakupování plival na ostatní a vulgárně napadal další zákazníky. 

Jednadvacetiletý mladík z Budějc skončil na záchytce 

Na protialkoholní stanici skončil jednadvacetiletý muž z Českých Budějovic, který se ve čtvrtek 
večer vydal do nákupního centra na sídlišti Vltava. Při nakupováni ale plival po svém okolí a 
vulgárně napadal ostatní zákazníky. Zakročit proti němu museli budějčtí strážníci.  

Jednadvacetiletý mladík z Českých Budějovic se ve čtvrtek večer vydal do jednoho z nákupních 
center na sídlišti Vltava. Jeho představa o nakupování ale byla velmi zvláštní. „Když začal plivat 
po svém okolí a vulgárně napadat ostatní zákazníky obchodního centra i zaměstnance 
bezpečnostní ostrahy, museli zasáhnout českobudějovičtí strážníci,“ popsala mluvčí městské 
policie Věra Školková. 

Po příjezdu strážníků se dal ale mladík na útěk. „Když nereagoval ani na opakované zákonné 
výzvy strážníků, strážníci mu za použití donucovacích prostředků nasadili služební pouta,“ 
uvedla Školková. Později se ukázalo, že jednadvacetiletý muž se před cestou na nákup posilnil 
alkoholem. Vysvětlení jeho chování se však strážníci nedozvěděli. 

Agresor byl následně převezen na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici.  
 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25235-pri-nakupovani-plival-na-ostatni-a-vulgarne-napadal-dalsi-zakazniky-jednadvacetilety-mladik-z-budejc-skoncil-na-zachytce.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25235-pri-nakupovani-plival-na-ostatni-a-vulgarne-napadal-dalsi-zakazniky-jednadvacetilety-mladik-z-budejc-skoncil-na-zachytce.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25235-pri-nakupovani-plival-na-ostatni-a-vulgarne-napadal-dalsi-zakazniky-jednadvacetilety-mladik-z-budejc-skoncil-na-zachytce.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25235-pri-nakupovani-plival-na-ostatni-a-vulgarne-napadal-dalsi-zakazniky-jednadvacetilety-mladik-z-budejc-skoncil-na-zachytce.html
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Napil se a šel nakupovat. Vyváděl a skončil na záchytce 

V agresivního zákazníka se proměnil jedenadvacetiletý muž z Českých Budějovic. 

Ve čtvrtek večer krátce po sedmé v českobudějovickém obchodním centru na sídlišti Vltava 
plival po svém okolí a vulgárně napadal ostatní zákazníky i zaměstnance bezpečnostní ostrahy. 

Jakmile se o tom dověděli na městské policii, vyrazila tam hlídka. Mluvčí strážníků Věra 
Školková popsala, že mladík se při spatření městských policistů dal na útěk. "Když nereagoval 
ani na opakované zákonné výzvy strážníků, za použití donucovacích prostředků mu nasadili 
služební pouta. Zjistili, že mladý muž před výpravou do prodejny vypil nejednu sklenku 
alkoholu, ale důvod svého chování neobjasnil," konstatovala Věra Školková. 

Opilého výtržníka převezli k vystřízlivění na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou 
stanici. 

 

 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/napil-se-a-sel-nakupovat-vyvadel-a-skoncil-na-zachytce-20191011.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/napil-se-a-sel-nakupovat-vyvadel-a-skoncil-na-zachytce-20191011.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/napil-se-a-sel-nakupovat-vyvadel-a-skoncil-na-zachytce-20191011.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/napil-se-a-sel-nakupovat-vyvadel-a-skoncil-na-zachytce-20191011.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93241&idc=6954891&ids=1765&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93241&idc=6954891&ids=1765&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93253&idc=6954891&ids=2104&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93253&idc=6954891&ids=2104&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=6954891&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=6954891&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
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Nakoupil a před obchodem ho pokousal malý kříženec 

 

Čtyřicetiletý muž v českobudějovických Kněžských Dvorech nečekal, že kromě potřebných věcí 
si od nákupního centra odnese krvavé zranění. 

V úterý ráno vyšel občan z obchodu a pak na něj zaútočil malý kříženec, jeden ze dvou psů 
uvázaných před vchodem, a pokousal ho na levé noze. Když na místo dorazili strážníci, zastihli 
tam i jejich majitelku, městské policii dobře známou 26letou ženu z Českobudějovicka. Tvrdila, 
že prý ztratila očkovací průkazy obou zvířat. Navíc vyšlo najevo, že psi nejsou přihlášeni 
k povinnému poplatku na radnici. Když strážníci zavolali záchranku, ukázalo se, že zranění 
muže je nutné ošetřit v nemocnici. 

Mluvčí strážníků Věra Školková uvedla, že útočícího psa čeká opakované vyšetření na 
vzteklinu, které je povinna majitelka psa v dané lhůtě zajistit, a dalším šetřením případu se 
bude zabývat příslušný správní orgán. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/napil-se-a-sel-nakupovat-vyvadel-a-skoncil-na-zachytce-20191011.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/napil-se-a-sel-nakupovat-vyvadel-a-skoncil-na-zachytce-20191011.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/napil-se-a-sel-nakupovat-vyvadel-a-skoncil-na-zachytce-20191011.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/napil-se-a-sel-nakupovat-vyvadel-a-skoncil-na-zachytce-20191011.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93570&idc=6952585&ids=4851&idp=91017&url=https%3A%2F%2Fwww.mojecalibra.cz%2Fkrmiva%2Fpro-psy%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93570&idc=6952585&ids=4851&idp=91017&url=https%3A%2F%2Fwww.mojecalibra.cz%2Fkrmiva%2Fpro-psy%2F
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Nakoupil a před obchodem ho pokousal malý kříženec 

 

Čtyřicetiletý muž v českobudějovických Kněžských Dvorech nečekal, že kromě potřebných věcí 
si od nákupního centra odnese krvavé zranění. 

V úterý ráno vyšel občan z obchodu a pak na něj zaútočil malý kříženec, jeden ze dvou psů 
uvázaných před vchodem, a pokousal ho na levé noze. Když na místo dorazili strážníci, zastihli 
tam i jejich majitelku, městské policii dobře známou 26letou ženu z Českobudějovicka. Tvrdila, 
že prý ztratila očkovací průkazy obou zvířat. Navíc vyšlo najevo, že psi nejsou přihlášeni 
k povinnému poplatku na radnici. Když strážníci zavolali záchranku, ukázalo se, že zranění 
muže je nutné ošetřit v nemocnici. 

Mluvčí strážníků Věra Školková uvedla, že útočícího psa čeká opakované vyšetření na 
vzteklinu, které je povinna majitelka psa v dané lhůtě zajistit, a dalším šetřením případu se 
bude zabývat příslušný správní orgán. 

 

 

 
 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/nakoupil-a-pred-obchodem-ho-pokousal-maly-krizenec-20191010.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/nakoupil-a-pred-obchodem-ho-pokousal-maly-krizenec-20191010.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/nakoupil-a-pred-obchodem-ho-pokousal-maly-krizenec-20191010.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/nakoupil-a-pred-obchodem-ho-pokousal-maly-krizenec-20191010.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93570&idc=6952585&ids=4851&idp=91017&url=https%3A%2F%2Fwww.mojecalibra.cz%2Fkrmiva%2Fpro-psy%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93570&idc=6952585&ids=4851&idp=91017&url=https%3A%2F%2Fwww.mojecalibra.cz%2Fkrmiva%2Fpro-psy%2F
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Opilý muž si ustlal na silnici, skončil na záchytce 

Hlídka městské policie vyjížděla včera večer k muži, který ulehl na okraji frekventované silnice. 
Strážníky přivolal jeden z řidičů, který projížděl ulicí Na Dlouhé louce. Na místo přijeli i 
záchranáři, kteří rozhodli o převozu pětatřicetiletého muže z Prachaticka na záchytku. 

Na křižovatku ulic Na Dlouhé louce a Na Zlaté stoce vyjížděli strážníci včera v půl deváté večer. 
Na okraji frekventované silnice se měl potácet muž v tmavém oblečení. Před příjezdem 
strážníků na místo se však již muž neudržel na nohou a ulehl na krajnici. 

„Strážníci vedle něj nalezli téměř prázdnou lahev s tvrdým alkoholem. Nebylo proto divu, že 
muž nereagoval na podněty, které ho měly přivést k vědomí. Strážníci mezitím přivolali 
zdravotnickou záchrannou službu,“ popsala tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Lékař následně rozhodl o převozu pětatřicetiletého muže z Prachaticka na záchytku. Tam ho 
strážníci spolu se zdravotníky doprovodili v sanitním vozidle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25232-opily-muz-si-ustlal-na-silnici-skoncil-na-zachytce.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25232-opily-muz-si-ustlal-na-silnici-skoncil-na-zachytce.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25232-opily-muz-si-ustlal-na-silnici-skoncil-na-zachytce.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25232-opily-muz-si-ustlal-na-silnici-skoncil-na-zachytce.html
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Šestnáctiletá dívka se opila do němoty, nemohla ani chodit 

Strážníci městské policie vyjížděli v sobotu k dívce, která ležela na chodníku v Krajinské ulici. 
Podle oznamovatelky dýchala, ale nebylo možné ji probudit. Strážníci si na místo přivolali 
posádku zdravotnické záchranné služby, která si dívku převzala do další péče.   

Hlídka do Krajinské ulice vyjížděla v sobotu krátce před půl třetí ráno. Oznamovatelka uvedla, 
že dívka leží na chodníku v podloubí. Dýchala, ale nebylo možné jí probudit. 

„Strážníkům se dívku po několik minutách podařilo probrat. Byla dezorientovaná, nebyla 
schopna samostatného pohybu a velice špatně artikulovala. Na první pohled bylo zjevné, že 
byla pod vlivem alkoholu. Dívka se strážníkům pokoušela namluvit, že je jí osmnáct let. Datum 
narození uvedený v občanském průkazu však ukazoval něco jiného. Dívce bylo teprve šestnáct,“ 
uvedl tiskový mluvčí městské policie David Štýfal. 

Hlídka se u dívky pokoušela provést dechovou zkoušku. Ani po několikátém opakovaní zkoušky 
nebyl test proveden správně a hodnotu alkoholu v dechu se na místě zjistit nepodařilo. 

„Strážníci si na místo přivolali zdravotníky, kteří si dívku převzali do další péče. Událost bude 
předána jako podnět k dalšímu šetření na oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu,“ dodal mluvčí.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25204-sestnactileta-divka-se-opila-do-nemoty-nebyla-schopna-ani-chodit.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25204-sestnactileta-divka-se-opila-do-nemoty-nebyla-schopna-ani-chodit.html
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Šestnáctka se ztřískala do němoty 

O opilé dívce v Krajinské ulici informovala operační středisko městské policie v sobotu před 
půl třetí ráno žena, která ji našla ležet na chodníku v podloubí. Uvedla, že dýchá, ale není 
možné ji probudit. 

Podle mluvčího strážníků Davida Štýfala se hlídce podařilo po několika minutách slečnu 
probrat. "Byla dezorientovaná, neschopna samostatného pohybu a velice špatně artikulovala. 
Na první pohled bylo zjevné, že byla pod vlivem alkoholu. Dívka se strážníkům pokoušela 
namluvit, že je jí osmnáct let. Datum narození v občanském průkazu však ukazoval něco 
jiného, bylo jí teprve šestnáct. Pokusili se děvče podrobit orientační dechové zkoušce na 
alkohol. Ani po několikátém opakovaní zkoušky nebyl test proveden správně a hodnotu 
alkoholu v dechu se na místě zjistit nepodařilo," vylíčil událost David Štýfal. Strážníci přivolali 
záchranku, která si dívku převzala do další péče. 

Touto událostí se bude zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického 
magistrátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/sestnactka-se-striskala-do-nemoty-20191008.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/sestnactka-se-striskala-do-nemoty-20191008.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=6947568&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=6947568&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92986&idc=6947568&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92986&idc=6947568&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
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Podnapilá dívka tvrdila, že je plnoletá. Bylo jí však teprve šestnáct 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V sobotu 5. října krátce před půl třetí ráno přijalo operační středisko 
městské policie oznámení o podnapilé dívce v Krajinské ulici v centru Českých Budějovic. 
Oznamovatelka uvedla, že dívka leží na chodníku v podloubí. Dýchala, ale nebylo možné ji 
probudit. Na místo události byla ihned vyslána hlídka. 

Strážníkům se dívku po několika minutách podařilo probrat. „Byla dezorientovaná, nebyla 
schopna samostatného pohybu a velice špatně artikulovala. Na první pohled bylo zjevné, že 
byla pod vlivem alkoholu. Strážníkům se pokoušela namluvit, že je jí osmnáct let, datum 
narození uvedené v občanském průkazu však ukazoval něco jiného. Dívce bylo teprve 
šestnáct," upřesnil mluvčí městské policie David Štýfal. 

Strážníci se pokusili mladou slečnu podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol, ovšem ani 
po několikátém jejím opakovaní nebyl test proveden správně a hodnotu alkoholu v dechu se 
na místě zjistit nepodařilo. Strážníci si na místo přivolali posádku záchranné služby, která si 
dívku převzala do další péče. „Událost bude předána jako podnět k dalšímu šetření na oddělení 
sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu," dodal David Štýfal. 

 

  

https://www.jcted.cz/podnapila-divka-tvrdila-ze-je-plnoleta-bylo-ji-vsak-teprve-sestnact/
https://www.jcted.cz/podnapila-divka-tvrdila-ze-je-plnoleta-bylo-ji-vsak-teprve-sestnact/
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Šestnáctiletá opilá dívka ležela v podloubí, tvrdila, že jí je osmnáct 

K opilé dívce vyjížděli v sobotu českobudějovičtí strážníci. Nebyla schopna pohybu a hlídce 
tvrdila, že je jí osmnáct. Občanský průkaz odhalil její lež. Bylo jí šestnáct. Skončila v péči lékařů.  

V podloubí leží opilá dívka. Sice dýchá, ale nejde probudit. Tento hovor přijalo v sobotu ráno 
operační středisko městské policie v Českých Budějovicích. 

Oznamovatelka volala v sobotu krátce před půl třetí ráno. Uvedla, že dívka leží v Krajinské ulici 
v centru. Na místo vyrazila hlídka strážníků. 

„Po několik minutách se ji podařilo probrat. Byla dezorientovaná, nebyla schopna 
samostatného pohybu a velice špatně artikulovala. Na první pohled bylo zjevné, že byla pod 
vlivem alkoholu,“ popsal mluvčí městské policie David Štýfal. 

Dívka se strážníkům pokoušela namluvit, že je jí osmnáct let. Datum narození uvedený v 
občanském průkazu však ukazoval něco jiného. Bylo jí teprve šestnáct.  

„Strážníci se ji pokusili podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. Ani po několikátém 
opakovaní nedokázala provést test správně a hodnotu alkoholu v dechu se na místě zjistit 
nepodařilo,“ doplnil Štýfal. 

Strážníci přivolali posádku záchranné služby, která si dívku převzala do další péče. Událost 
předají jako podnět k dalšímu šetření na oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu. 
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