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Student konzervatoře nechal na budějovickém náměstí lesní roh za 

50 tisíc 

Žák konzervatoře nechal na českobudějovickém náměstí drahý hudební 

nástroj. Lesní roh za 50 tisíc korun předal strážníkům nálezce. S kontaktováním 

majitele a jeho matky pomohla přiložená žákovská knížka.  
 

Lesní roh našel v úterý v půl páté odpoledne jednatřicetiletý muž z Prachaticka. Hudební 
nástroj ležel na lavičce u Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. 

„Nález předal na místě do rukou strážníků. Ti ho převezli na služebnu městské policie,“ 
potvrdila mluvčí budějovických strážníků Věra Školková. 

Určit zapomnětlivce, který na náměstí pouzdro nechal, pomohla jeho žákovská knížka. Ukázalo 
se, že dochází na lekce lesního rohu na nedalekou konzervatoř. 

Strážníci proto kontaktovali žákova lektora. „Shodou okolností absolvoval majitel ztraceného 
lesního rohu v odpoledních hodinách u dotyčného lektora výuku,“ dodala Školková. 

Poté telefonicky informovali matku žáka, který si nástroj v hodnotě 50 tisíc korun vyzvedl na 
služebně. 

Našly se také obleky 

Ve stejný den nalezl třicetiletý muž z Jindřichohradecka v krajském městě dva pánské obleky 
a tři společenské košile renomovaných značek. Nález rovněž oznámil strážníkům. 

Oděvy objevil u frekventované křižovatky ulic Na Dlouhé louce a J. Boreckého. 

V tomto případě se však vlastníka dohledat nepodařilo. Do zítřka se o ně může přihlásit na 
stanici městské policie v ulici Jar. Haška.  

„Poté bude nález předán na Ztráty a nálezy Magistrátu města České Budějovice,“ podotkla 
mluvčí. 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/lesni-roh-nalez-hudebni-nastroj-straznici-namesti-budejovice.A191024_082354_budejovice-zpravy_neb
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/lesni-roh-nalez-hudebni-nastroj-straznici-namesti-budejovice.A191024_082354_budejovice-zpravy_neb
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/lesni-roh-nalez-hudebni-nastroj-straznici-namesti-budejovice.A191024_082354_budejovice-zpravy_neb
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/lesni-roh-nalez-hudebni-nastroj-straznici-namesti-budejovice.A191024_082354_budejovice-zpravy_neb
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Agresor narušoval lampionový průvod, strážníkům vyhrožoval 

ublížením na zdraví 

Poklidnou společenskou akci, která se včera konala pod záštitou základní školy Oskara 
Nedbala, narušovali dva podnapilí muži. Hlídka městské policie, která dohlížela na hladký 
průběh akce, měla o práci navíc. Podnapilé dvojici se totiž přítomnost strážníků nelíbila. Jeden 
z mužů nakonec skončil na záchytce. 

Strážníci zajišťovali lampionový průvod krátce před osmou hodinou večer. Ke škole ale přišli 
dva zjevně podnapilí muži. Alkoholem posílení muži se zaměřili na přítomnost strážníků a začali 
na ně hlasitě pokřikovat. Strážníci oba muže vyzvali, aby místo opustili. 

„Ti sice opakované výzvy uposlechli, jeden z nich se však po chvíli vrátil. Na hlavu strážníků se 
z úst podnapilého muže snesla snůška nadávek. Tentokrát výzvy strážníků nepadly na úrodnou 
půdu. Když muž začal stupňovat své hrubé chování a začal strážníkům vyhrožovat ublížením 
na zdraví, strážníci zakročili,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Agresor nakonec skončil v poutech. Hlídka u čtyřiatřicetiletého muže následně provedla 
orientační dechovou zkoušku na alkohol. Přístroj u něj ukázal výsledek 1,88 promile alkoholu. 
Stále hlasitější pokřikování a vážné narušování veřejného pořádku rozhodlo o převozu muže 
na záchytku. 

Případ tím ale pro agresivního muže neskončil. „Po vystřízlivění se bude zpovídat z přestupku 
neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci a přestupku znevážení postavení 
úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za ně hrozí pachateli pokuta až 10 tisíc korun. Dalším 
šetřením případu se bude zabývat příslušný správní orgán,“ dodala mluvčí. 

 
 

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25374-agresor-narusoval-lampionovy-pruvod-straznikum-vyhrozoval-ublizenim-na-zdravi.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25374-agresor-narusoval-lampionovy-pruvod-straznikum-vyhrozoval-ublizenim-na-zdravi.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25374-agresor-narusoval-lampionovy-pruvod-straznikum-vyhrozoval-ublizenim-na-zdravi.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25374-agresor-narusoval-lampionovy-pruvod-straznikum-vyhrozoval-ublizenim-na-zdravi.html
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Příjemné setkání 

Primátor se setkal se strážci pořádku z Lince 

Na zkušenou do Českých Budějovic přijela návštěva z partnerského Lince. Jejich strážci 
pořádku se totiž přijeli podívat na to, jak se jejich čeští kolegové chovají v různých situacích. 

Jednalo se o pracovní setkání za účasti primátora Jiřího Svobody a strážníků městské policie, 
které se týkalo výměny zkušeností při dodržování veřejného pořádku, žebrání i bezdomovců. 
I když je legislativa v obou zemích odlišná, problémy se nevyhýbají ani jedné z nich. Zájem byl 
například o jihočeské poznatky po zavedení protikuřáckého zákona, protože by velmi podobný 
měl začít platit od příštího roku i u rakouských sousedů.  

  

https://www.budejovickyvecernik.cz/zpravy/primator-se-setkal-se-strazci-poradku-z-lince
https://www.budejovickyvecernik.cz/zpravy/primator-se-setkal-se-strazci-poradku-z-lince
https://www.budejovickyvecernik.cz/zpravy/primator-se-setkal-se-strazci-poradku-z-lince
https://www.budejovickyvecernik.cz/zpravy/primator-se-setkal-se-strazci-poradku-z-lince
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Lesní roh v centru Budějc a pánské obleky na Dlouhé louce, strážníci 

řešili kuriózní nálezy 

Strážníkům městské policie se včera do rukou dostali hned dva kuriózní nálezy. Konkrétně se 
jednalo o lesní roh a dva kompletní společenské obleky. Hudební nástroj se díky poctivému 
majiteli dostal do rukou svého majitele. Společenské obleky stále na svého majitele čekají. 

Hlídka k prvnímu nálezu vyjížděla včera v půl páté odpoledne na českobudějovické náměstí. 
Jedenatřicetiletý muž se na městskou policii obrátil s tím, že v blízkosti Samsonovy kašny našel 
hudební nástroj. „V pouzdře s hudebním nástrojem nalezli i žákovskou knížku jeho majitele. 
Strážníkům z centrálního operačního střediska městské policie se podle ní podařilo vyrozumět 
lektora zapomnětlivého žáka Konzervatoře v Českých Budějovicích,“ popsala tisková mluvčí 
strážníků Věra Školková. 

Majitel lesního roku shodou okolností absolvoval v odpoledních hodinách u dotyčného lektora 
výuku hry na lesní roh. Strážníci následně o nálezu telefonicky informovali matku žáka, který 
si svůj hudební nástroj dnes vyzvedne. 

Druhým včerejším nálezem byly dva pánské společenské obleky se třemi košilemi uzavřené v 
ochranných obalech. Ty náhodně nalezl třicetiletý muž z Jindřichohradecka před šestou 
hodinou odpolední na frekventované křižovatce ulic Na Dlouhé louce a J. Boreckého. „Poctivý 
nálezce předal obleky do rukou hlídky městské policie, která je převezla do úschovy na služebnu 
městské policie. U tohoto nálezu se ale nepodařilo zjistit, komu ztracené oděvy patří. Jejich 
majitel se o ně do pátečního dne může přihlásit na služebně městské policie v ulici Jaroslava 
Haška, poté bude nález předán na ztráty a nálezy Magistrátu města České Budějovice,“ dodala 
mluvčí. 

   
 

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/25357-lesni-roh-v-centru-budejc-a-panske-obleky-na-dlouhe-louce-straznici-resili-kuriozni-nalezy.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/25357-lesni-roh-v-centru-budejc-a-panske-obleky-na-dlouhe-louce-straznici-resili-kuriozni-nalezy.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/25357-lesni-roh-v-centru-budejc-a-panske-obleky-na-dlouhe-louce-straznici-resili-kuriozni-nalezy.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/25357-lesni-roh-v-centru-budejc-a-panske-obleky-na-dlouhe-louce-straznici-resili-kuriozni-nalezy.html
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Lesní roh už je doma. Nechybí vám dva obleky? 

Českobudějovickým strážníkům předali v úterý poctiví lidé dva 

kuriózní nálezy. Lesní roh a pánské obleky. 

Hudební nástroj v hodnotě okolo 50 tisíc korun objevil na lavičce poblíž Samsonovy kašny na 
náměstí Přemysla Otakara II. 31letý muž z Prachaticka a zavolal na městskou policii. Strážníci 
pak na služebně v pouzdře nástroje našli žákovskou knížku jeho majitele a telefonicky 
informovali matku mladého talenta. 

Dva pánské společenské obleky se třemi košilemi renomovaných značek uzavřené 
v ochranných obalech nalezl 30letý muž z Jindřichohradecka na frekventované křižovatce ulic 
Na Dlouhé louce a J. Boreckého. Komu patří se ale nepodařilo zjistit. Majitel se může do pátku 
přihlásit na služebně městské policie v ulici Jar. Haška, poté se ocitnou ve Ztrátách a nálezech 
na magistrátu. 

 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/lesni-roh-uz-je-doma-nechybi-vam-dva-obleky-20191023.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/lesni-roh-uz-je-doma-nechybi-vam-dva-obleky-20191023.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/lesni-roh-uz-je-doma-nechybi-vam-dva-obleky-20191023.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93151&idc=6979262&ids=14943&idp=89212&url=https%3A%2F%2Fwww.jh.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93151&idc=6979262&ids=14943&idp=89212&url=https%3A%2F%2Fwww.jh.cz%2F
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Zmatená seniorka se objevila v domově důchodců na Vltavě, tvrdila, 

že bydlí v Krumlově 

Strážníci městské policie řešili v neděli zmatenou seniorku, která údajně do Budějc přijela na 
výlet z Krumlova. Žena došla do domova pro seniory na sídlišti Vltava. Hlídce se nakonec 
podařilo zjistit pravé bydliště seniorky.  

Sedmasedmdesátiletá žena se v neděli v podvečer objevila v domově pro seniory na sídlišti 
Vltava. Tam ji ale nikdo neznal. Personál se proto obrátil na strážníky městské policie, kteří od 
seniorky zjistili, že do Budějc údajně přijela z Krumlova a tam bydlí i na ubytovně. Hlídka 
nakonec zjistila pravé bydliště seniorky. 

„Sedmasedmdesátiletá žena byla nakonec klientkou nedalekého Alzheimer centra. Strážníci ji 
tam následně doprovodili a předali do rukou přítomného personálu,“ uvedla tisková mluvčí 
strážníků Věra Školková.  

  

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25351-zmatena-seniorka-se-objevila-v-domove-duchodcu-na-vltave-tvrdila-ze-bydli-v-krumlove.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25351-zmatena-seniorka-se-objevila-v-domove-duchodcu-na-vltave-tvrdila-ze-bydli-v-krumlove.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25351-zmatena-seniorka-se-objevila-v-domove-duchodcu-na-vltave-tvrdila-ze-bydli-v-krumlove.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25351-zmatena-seniorka-se-objevila-v-domove-duchodcu-na-vltave-tvrdila-ze-bydli-v-krumlove.html
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Alzheimer zavedl seniorku do jiného domova 

V domově pro seniory na českobudějovickém sídlišti Vltava se v neděli kolem 
17. hodině objevili sedmasedmdesátiletá seniorka, kterou nikdo neznal. 

Alzheimerova choroba postihne průměrně každého 20. člověka staršího 65 let, přičemž má na 
svědomí zhruba polovinu všech případů stařecké demence.  

Žena byla zmatená. Povídala, že přijela z Českého Krumlova na výlet a tady bydlí v ubytovně 
zdravotní školy. Personál domova o tom informoval strážníky, kteří pomocí operačního 
střediska městské policie zjistili, že paní je klientkou nedalekého Alzheimer centra. Strážníci ji 
tam doprovodili a předali do péče. 

 
 

 

 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/lesni-roh-uz-je-doma-nechybi-vam-dva-obleky-20191023.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/lesni-roh-uz-je-doma-nechybi-vam-dva-obleky-20191023.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/lesni-roh-uz-je-doma-nechybi-vam-dva-obleky-20191023.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/lesni-roh-uz-je-doma-nechybi-vam-dva-obleky-20191023.html
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Obsluha baru nalévala mladistvým. Při první kontrole i o pár hodin 

později při druhé 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci městské policie si v jihočeské metropoli koncem 
minulého týdne posvítili na podávání alkoholu mladistvým. Na kontrolu se 
vydali s pracovnicí z odboru sociálně právní ochrany dětí. Výsledek? Osm 
nezletilých pod vlivem alkoholu. Kontrola se uskutečnila v jednom z barů ve 
městě. 

„Ihned po příjezdu hlídek před bar bylo zjevné, že uvnitř nebude vše tak, jak má být. Obsluha 
baru uzamkla vstupní dveře a umístila na ně cedulku s tím, že se uvnitř jedná o soukromou 
akci. Strážníci byli do provozovny vpuštěni až po příjezdu Policie ČR," uvedl mluvčí městské 
policie David Štýfal. Uvnitř se nacházelo několik osob mladších osmnácti let, všechny byly 
podrobeny orientační dechové zkoušce. Ta vyšla s pozitivním výsledkem hned u šesti z nich, 
když nadýchaly od 0,28 do 0,56 promile. „Jeden z chlapců hlídce potvrdil, že mu pivo prodala 
obsluha baru," doplnil mluvčí. 

O dvě a půl hodiny později strážníci v baru provedli opětovnou kontrolu. „Tentokrát u sklenice 
s pivem přistihli dvě sedmnáctileté dívky. Obě nadýchaly shodně 0,15 promile a taktéž 
strážníkům potvrdily, že jim pivo nalila obsluha baru," zdůraznil David Štýfal. Událostí se bude 
dále zabývat českobudějovický správní orgán. Provozovateli hrozí pokuta až jeden milion 
korun, k ní může být udělen i zákaz činnosti až na dva roky. 

  

https://www.jcted.cz/obsluha-baru-nalevala-mladistvym-pri-prvni-kontrole-i-o-par-hodin-pozdeji-pri-druhe/
https://www.jcted.cz/obsluha-baru-nalevala-mladistvym-pri-prvni-kontrole-i-o-par-hodin-pozdeji-pri-druhe/
https://www.jcted.cz/obsluha-baru-nalevala-mladistvym-pri-prvni-kontrole-i-o-par-hodin-pozdeji-pri-druhe/
https://www.jcted.cz/obsluha-baru-nalevala-mladistvym-pri-prvni-kontrole-i-o-par-hodin-pozdeji-pri-druhe/
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Strážníci si posvítili na podávání alkoholu mladistvým, jeden z klubů 

uzamkl před hlídkou dveře  

Strážníci městské policie se v pátek večer vydali do centra Budějc. Důvodem byla kontrola 
podávání alkoholu mladistvým. Hlídce dělali doprovod pracovnicí z odboru sociálně právní 
ochrany dětí. Výsledkem bylo osm mladistvých pod vlivem alkoholu.   
Na kontrolu se strážníci vydali v pátek v devět hodin večer. V jednom z barů v centru města 
neměli čisté svědomí a před hlídkou uzamkli dveře, na které pak obsluha umístila cedulku s 
tím, že uvnitř probíhá soukromá akce. 

„Strážníci byli do provozovny vpuštěni až po příjezdu policie. Uvnitř se nacházelo několik osob 
mladších osmnácti let. Všichni mladiství byli podrobeni orientační dechové zkoušce, která vyšla 
s pozitivním výsledkem hned u šesti z nich. Nadýchali od 0,28 do 0,56 promile. Jeden z chlapců 
hlídce potvrdil, že mu pivo prodala obsluha baru,“ popsal tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. 

O dvě a půl hodiny později se strážníci do baru vrátili. Tentokrát u sklenice s pivem přistihli dvě 
sedmnáctileté dívky. Obě slečny byly podrobeny orientační dechové zkoušce na alkohol. Dívky 
nadýchaly shodně 0,15 promile. Obě strážníkům potvrdily, že jim pivo opět nalila obsluha 
baru. 

„Událostí se bude dále zabývat českobudějovický správní orgán, kde provozovateli hrozí 
pokuta až 1 milion korun. K pokutě může být udělen i zákaz činnosti až na dva roky,“ dodal 
mluvčí. 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25341-straznici-si-posvitili-na-podavani-alkoholu-mladistvym-jeden-z-klubu-uzamkl-pred-hlidkou-dvere.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25341-straznici-si-posvitili-na-podavani-alkoholu-mladistvym-jeden-z-klubu-uzamkl-pred-hlidkou-dvere.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25341-straznici-si-posvitili-na-podavani-alkoholu-mladistvym-jeden-z-klubu-uzamkl-pred-hlidkou-dvere.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25341-straznici-si-posvitili-na-podavani-alkoholu-mladistvym-jeden-z-klubu-uzamkl-pred-hlidkou-dvere.html
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U bezdomovců je běžná hladina alkoholu přes tři promile, říká mluvčí 

strážníků David Štýfal  

Bezdomovci – problém, který řeší snad každé město a Budějce nejsou výjimkou. V ulicích 
metropole se aktuálně pohybuje zhruba stovka lidí bez domova. Městská policie je ale na ně 
krátká. Pokuta u nich, podle mluvčího strážníků, němá žádný výchovný efekt. Nepomáhá ani 
když jejich dočasné ubytovací místo uklidí. Přesunou se totiž jinam.   
Místa, kde se lidé bez domova shromažďují, se odvíjí především od počtu kolemjdoucích. 
„Nemůžeme určit přesnou lokalitu, protože se přesouvají z místa na místo. Shlukují se tam, 
kde je nejvíce lidí. Důvod je prostý – peníze. Nejvíce lidí bez domova najdeme na Lannově 
třídě, v okolí Mercury, Na Sadech a u Slavie,“ popsal tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. 

A právě u Slavie jsou lákadlem turisté, kteří autobusem do Budějc přijedou. První, co 
návštěvníci města vidí, jsou žebrající lidé bez domova. 

Městská policie je na ně ale krátká. „Pokud osoba bez domova spáchá přestupek, strážník je 
oprávněn tuto osobu z místa vykázat. Pokuta jako taková nemá v tu chvíli smysl. Prostě a 
jednoduše ji nezaplatí. Jediná možnost, jak už jsem říkal, je vykázání z místa, ale ani to nic 
neřeší, protože se pouze přesune jinam. Co se týče právní stránky, nemáme moc možností,“ 
uvedl Štýfal. 

Strážníci lidi bez domova řeší téměř každý den. Tyto osoby totiž pravidelně porušují veřejný 
pořádek. „Velmi často se potýkáme s tím, že pijí alkohol na místech, kde platí vyhláška o zákazu 
konzumaci alkoholických nápojů. Problémem je i v tom, že okolo sebe mají velký nepořádek. 
Leží mezi odpadky a výjimkou není ani to, že okolo sebe vykonávají své potřeby,“ řekl mluvčí.  

Tři a více promile není problém 

Počty lidí bez domova se během roku v ulicích Budějc mění. Aktuálně se v nich pohybuje stovka 
bezdomovců. Každý takový člověk ví o možnostech, kam se může uchýlit, a kde mu pomohou. 
Drtivá většina ale i tuto pomoc odmítá, a to z jednoho prostého důvodu. V těchto zařízeních 
se musí respektovat pravidla. V azylových domech je například tolerována určitá hladina 
alkoholu. 

„Běžnou praxí je, že dotyčný vyžebrá nějaké peníze, koupí si krabicové víno, vypije ho na „ex“ 
a sám si zavolá strážníky, kteří ho odvezou na záchytku. V tuto chvíli mají o nocleh na jednu 
noc postaráno. Ráno pak v žebrání a pití alkoholu pokračují. U bezdomovců je běžná hladina 
alkoholu přes 3 promile,“ uzavírá Štýfal. Jak říkají sami strážníci, tři promile už u některých 
nepoznají a dechová zkouška někdy ukazuje i hodnotu přesahující čtyři a půl promile. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/25332-u-bezdomovcu-je-bezna-hladina-alkoholu-pres-tri-promile-rika-mluvci-strazniku-david-styfal.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/25332-u-bezdomovcu-je-bezna-hladina-alkoholu-pres-tri-promile-rika-mluvci-strazniku-david-styfal.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/25332-u-bezdomovcu-je-bezna-hladina-alkoholu-pres-tri-promile-rika-mluvci-strazniku-david-styfal.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/25332-u-bezdomovcu-je-bezna-hladina-alkoholu-pres-tri-promile-rika-mluvci-strazniku-david-styfal.html
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V Jihočeském kraji je momentálně 656 lidí bez domova a 118 dětí bez domova. Mezi 
bezdomovci, kteří přespávají venku a v noclehárnách, je 80 procent mužů a více než dvě pětiny 
těchto lidí bylo v situaci bezdomovectví pět a více let.  

 

Pondělí, 21. října 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Jana Zuziaková 

__________________________________________________________________________ 

Nalévali mladistvým a budou pykat 

Kontrola podávání alkoholu mladistvým v Českých Budějovicích se pátek 
vyplatila. Ve 21 hodin se městští policisté vydali s pracovnicí z odboru sociálně 
právní ochrany dětí do jednoho z barů v centru města. 

Po příjezdu hlídek před bar obsluha zamkla vstupní dveře a pověsila cedulku s oznámením 
o soukromé akci. Dovnitř se strážníci dostali až po příjezdu policie a zastihli několik lidí pod 
18 let. Všichni museli dýchnout, šest z nich mělo od 0,28 do 0,56 promile alkoholu. Jeden 
z chlapců potvrdil, že mu pivo prodala obsluha baru. 

Za dvě a půl hodiny se strážníci do baru vrátili. Pivo tam popíjely dvě 17leté dívky, kterým v krvi 
kolovalo 0,15 promile. I ony uvedly, že pivo jim nalila obsluha baru. Jeho provozovateli hrozí 
pokuta až milion korun, případně i zákaz činnosti až na dva roky. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nalevali-mladistvym-a-budou-pykat-20191021.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nalevali-mladistvym-a-budou-pykat-20191021.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nalevali-mladistvym-a-budou-pykat-20191021.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nalevali-mladistvym-a-budou-pykat-20191021.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92986&idc=6974459&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92986&idc=6974459&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=6974459&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=6974459&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz

