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Pondělí, 22. října 2018 

Zdroj: Českobudějovický denik, str. 3 

Autor: kam 

Pili a kouřili  
České Budějovice – V pátek v devět hodin večer vyjela hlídka městské policie k dětskému hřišti 

na Sokolském ostrově. Operátor městského kamerového systému tam totiž spatřil skupinu, v 

níž se popíjel alkohol a kouřilo se. Podle policejní mluvčí strážníci na místě zjistili, že mezi sotva 

plnoletým osazenstvem hřiště sedí i jejich mladší kamarádi. Včetně 17letého chlapec z 

Českokrumlovska, jenž při orientační dechové zkoušce na alkohol nadýchal 1,51 promile. Za 

popíjení alkoholu na místě, kde to obecně závazná vyhláška města zakazuje, si chlapec od 

strážníků vysloužil pokutu. Dohra na oddělení sociálně právní ochrany dětí magistrátu. 

 

Pondělí, 22. října 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Elmíra Talířová 

Vztek si vybíjel na chytré lavičce. Dvacetiletý mladík dostal za své 

chování pokutu 
 pondělí, 22. října 2018, 08:36, aktualizováno 21. října 2018, 8:36 

Chytrou lavičku za více než sto tisíc korun se pokusil o víkendu zničit dvacetiletý mladík z 

Českých Budějovic. Jeho chování naštěstí zaregistroval operátor městského kamerového 

systému a výtržníka stihli zastavit strážníci městské policie. Chytrá lavička se solárním panelem 

stojí na Sokolském ostrově něco málo přes rok. V sobotu večer si na ní chtěl svou agresi vybít 

dvacetiletý mladík z Budějc. „Muž začal do lavičky bezdůvodně kopat a snažil se ji převrátit. V 

tom mu naštěstí zabránili strážníci, kteří na místo ihned dorazili,“ přiblížila mluvčí městské 

policie Věra Školková. Co mladíka vedlo k takovému chování, strážníkům neprozradil. Naštěstí 

se mu ale nepodařilo lavičku zničit, i tak si ale za přestupek proti majetku vysloužil pěknou 

pokutu.  
 

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21548-vztek-si-vybijel-na-chytre-lavicce-dvacetilety-mladik-dostal-za-sve-chovani-pokutu.html
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Autor: Tomáš Přibyl 

To si takhle jdete po Budějovicích a najednou vám dá někdo psa a zmizí 
22.10.2018 17:12  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci českobudějovické městské policie řešili o uplynulém víkendu 

hodně neobvyklý případ. V sobotu kolem půl dvanácté v noci je zavolal dvacetiletý muž s tím, 

že dostal psa. Předal mu ho protijdoucí občan a pak zmizel.  

Mladík šel Kněžskou ulicí a proti němu kráčel muž se psem na vodítku. „Muž se zastavil, vtiskl 

mladíkovi do ruky vodítko a řekl: „To je Beny." Poté vzal nohy na ramena. Překvapený mladý 

muž, kterému zůstal pes na vodítku v ruce, nestačil nijak zareagovat," řekla mluvčí strážníků 

Věra Školková. 

Mladý muž zavolal strážníky a ti si černého křížence s bílou náprsenkou převzali a převezli ho 

do městského útulku. „Právoplatného majitele psa se bohužel nepodařilo zjistit. Pes totiž 

nebyl nijak označen. Neznámému pachateli hrozí za přestupek proti zákonu na ochranu zvířat 

proti týrání pokuta," dodala mluvčí. 

 

Pondělí, 22. října 2018 

Zdroj: Českobudějovický denik, str. 2 

Autor: kam 

Tančila opilá  
České Budějovice – Strážníci byli v pátek ve 22 hodin přivoláni do Bezdrevské ulice kvůli zjevně 

podnapilé tančící ženě. Na místě našli dvacetiletou ženu sotva stojící na nohou oděnou pouze 

do trička a kalhot, ačkoliv teplota klesla pod 10 stupňů. 

Policejní mluvčí Věra Školková říká: "Lehce oděná žena nejprve nebyla schopna strážníkům 

sdělit své jméno ani adresu svého bydliště. Po chvíli se však rozpomněla a svěřila se, v 

Budějovicích studuje a bydlí na koleji." Žena přislíbila, že se vydá směrem k domovu. To se však 

nestalo. Dotyčná nadýchala 2 promile, proto strávila noc na protialkoholní záchytné stanici. 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/to-si-takhle-jdete-po-budejovicich-a-najednou-vam-da-nekdo-psa-a-zmizi/
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Zdroj: Jižní Čech Teď, (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Na začátku bylo jen odhození odpadků. Potom se situace přiostřila 
23.10.2018 8:04  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Dvaatřicetiletá žena z Českých Budějovic si na své již „tučné“ konto přičte 

další prohřešky proti zákonu. V pondělí 22. října se při procházce sídlištěm Šumava nezdržovala 

hledáním odpadkového koše a odpadky z její kabelky končily na zemi. Toto počínání by jí 

pravděpodobně prošlo, kdyby ji při tom nespatřil strážník městské policie. Banální přestupek 

však rozezlená žena nakonec vyhrotila až do krajnosti. 

„Když ji strážník vyzval, aby odpad sebrala a vyhodila do odpadkového koše, z ženiných úst ho 

čekala jen snůška vulgárních nadávek. Přitom pokračovala v rychlé chůzi. Nepomohly ani 

opakované výzvy. Celou situaci žena uzavřela s tím, že si může dělat nepořádek, kde se jí zlíbí," 

popsala mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Strážník dotyčnou musel nakonec zastavit za použití donucovacích prostředků. Zatímco ji držel 

na místě, přivolal na pomoc kolegy ve služebním voze. Když strážníci ženě sdělili, že bude 

převezena ke zjištění totožnosti na nedalekou služebnu policie, raději jim své osobní doklady 

na místě předložila. 

„Žena se bude nyní zpovídat z přestupku znečištění veřejného prostranství, ale i z přestupků 

neuposlechnutí výzvy a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za ně jí 

hrozí pokuta až 20 tisíc korun," upřesnila mluvčí. 

 

Středa, 24. října 2018 

Zdroj: Právo, str. 11 

Autor: Kal 

Ničil chytrou lavičku pod kamerou  
Snaha dvacetiletého mladíka, který se snažil zničit takzvanou chytrou lavičku se solárním 

panelem, se nevyplatila. Padla mu do oka o uplynulém víkendu, když procházel přes Sokolský 

ostrov v Českých Budějovicích. Kopal do ní a snažil se ji převrátit, což zaregistrovala městská 

kamera, a zásah strážníků na sebe nenechal dlouho čekat. 

"Hlídka na místo vyjela okamžitě, protože bylo zjevné, že mladík se na lavičku nehodlá posadit, 

ale chce ji zničit. To se mu ale díky včasnému zásahu městské policie nepodařilo," uvedla 

https://www.jcted.cz/budejovicko/na-zacatku-bylo-jen-odhozeni-odpadku-potom-se-situace-priostrila/
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mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Za přestupek proti majetku si mladík 

vysloužil pokutu. 

 

Sobota, 27. října 2018 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 

Autor: abr 

Strážníci pomáhají i ježkům, většinu odvezou do ZOO 
27. října 2018  13:41,  aktualizováno  13:41  

Celkem deset ježků zachraňovali během října strážníci z Českých Budějovic. Jednoho pak 

vypustili do přírody, dva ježci uhynuli, zbytek skončil v rukou odborníků v zoologické zahradě.  

 „Ze sedmdesáti případů týkajících se zvířat zaměstnali českobudějovické strážníky v měsíci 

říjnu i malí hmyzožravci s bodlinami. Strážníci s nimi měli co do činění hned desetkrát,“ popsala 

mluvčí strážníků Věra Školková.  

„Nejlepší osud měl ježek nalezený v pátek 26. října krátce před osmou hodinou ráno v ulici V. 

Talicha na sídlišti Máj. Ježka, který se zasekl při průchodu plotem, vzápětí strážníci vyprostili. 

Ježek se zjevně těšil dobrému zdraví, proto ho strážníci vypustili do volné přírody v blízkosti 

Českovrbenských rybníků,“ uvedla Školková. 

Takové štěstí bohužel neměli všichni ježci, kteří se vydali hledat úkryt v zákoutích krajského 

města. „Ve dvou případech ježek v důsledku svého zranění uhynul. Ostatní nalezenci, kteří by 

nebyli schopni ve volné přírodě přežít, strážníci převezli do ZOO v Hluboké nad Vltavou,“ 

doplnila mluvčí.  

 

Sobota, 27. října 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Michael Daněk 

Mladíci se bavili trháním květin z truhlíků v centru Budějc. Celou dobu 

je sledovala kamera strážníků  

sobota, 27. října 2018, 11:56 

Hodně zvláštní kratochvíli si zvolila dvojice mladíků, kteří se v sobotu v půl druhé ráno bavili 

trháním květin z truhlíků a házením jimi po sobě. V ten moment ještě netušili, že je sleduje 

kamera městských strážníků. Strážnici si dvojice mladíků v České ulici v Českých Budějcích 

všimli v půl druhé ráno. „Dva z přítomných mužů přitom zjevně zaujala květinová výzdoba u 

https://budejovice.idnes.cz/ceske-budejovice-jezci-0bn-/budejovice-zpravy.aspx?c=A181027_125800_budejovice-zpravy_abr
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=173457/164523_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=171185/163000_0_
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21610-mladici-se-bavili-trhanim-kvetin-z-truhliku-v-centru-budejc-celou-dobu-je-sledovala-kamera-strazniku.html
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vstupu do jedné z místních restaurací. A to až natolik, že vzápětí začali z vytrhávat květiny z 

vystavených truhlíků a házet je po sobě,“ popsala mluvčí strážníků Věra Školková. Na místo 

mezitím zamířila hlídka městské policie. Jedenadvacetiletý a dvaadvacetiletý muž se nejprve 

snažili zapírat. „To jim však pod tíhou důkazu ve formě kamerového záznamu nebylo nic platné 

a nakonec šli s pravdou ven,“ doplnila mluvčí. Od strážníků si oba dva za přestupek vysloužili 

pokutu.  
 

 

Neděle, 28. října 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Hana Svítilová 

Za květinovou bitvu dostali pokutu 
České Budějovice - Podivnou zábavu si našli dva mladíci, když v sobotu nad ránem procházeli 

Českou ulicí. "U vstupu do jedné z místních restaurací je zaujala květinová výzdoba v truhlících. 

Vzápětí začali květiny vytrhávat a házet je po sobě," líčí mluvčí městské policie Věra Školková. 

 

Vandalové přitom neměli tušení, že je sleduje městské kamera a na druhém konci systému 

operátor, který na jejich nepřístojné chování upozornil hlídku strážníků. "Jedenadvacetiletý a 

dvaadvacetiletý muž se nejprve snažili zapírat. To jim však pod tíhou důkazu ve formě 

kamerového záznamu nebylo nic platné a nakonec šli s pravdou ven. Od strážníků si oba dva 

za přestupek proti majetku vysloužili pokutu," uzavírá mluvčí. 
 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/za-kvetinovou-bitvu-dostali-pokutu-20181028.html

