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Pondělí, 6. listopadu 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: ks 

___________________________________________________________________________ 

Muž poničil květinovou výzdobu 
České Budějovice – Bez povšimnutí nenechala v pátek po půlnoci trojice mužů květinovou 

výzdobu na budějovickém náměstí. Jednoho z trojice dokonce zaujala natolik, že začal 

vytrhávat květiny i s kořeny a vyhazovat je do vzduchu. To už k němu a jeho kamarádům ovšem 

mířila hlídka městské policie. Jak uvedla Věra Školková, mluvčí Městské policie České 

Budějovice, muž se následně pod tíhou důkazů k činu přiznal. Snažil se však obhajovat tím, že 

jednal pod vlivem alkoholu. Zpovídat se pětadvacetiletý muž z Českobudějovicka bude 

správnímu orgánu. 

Úterý, 7. listopadu 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: pk 

___________________________________________________________________________ 

Řidič napadl strážníka, který s ním chtěl vyřešit špatné parkování 
7. listopadu 2017  10:37,  aktualizováno  10:37  

Dvaačtyřicetiletý řidič osobního vozidla se dopustil v Českých Budějovicích běžného 

dopravního přestupku. Jenže místo toho, aby přečin projednal s hlídkou městské policie, chtěl 

odjet. A pak se strážníkem popral.  

Muž ze Strakonicka zaparkoval svůj osobní vůz v pondělí ráno na Jiráskově nábřeží v Českých 

Budějovicích na místě vyhrazeném pro zaměstnance magistrátu. Na místo dorazila před 

desátou hodinou hlídka městské policie, aby provedla kontrolu parkování. 

„V průběhu kontroly se k přítomným strážníkům přihlásil muž, který se prohlásil za majitele 

jednoho z neoprávněně parkujících vozidel. Jakmile ho však jeden ze strážníků vyzval k 

prokázání totožnosti, muž odmítl se slovy, že k tomu strážník není oprávněn. S tímto se rozhodl 

z místa odejít,“ popsala mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. 

Strážník použil hmatů sebeobrany 

Řidič nereagoval ani na opakované výzvy strážníka, aby se zastavil. Ten musel nakonec 

odchodu muže zabránit za použití hmatů sebeobrany. 

https://budejovice.idnes.cz/prestupek-ceske-budejovice-parkovani-policie-foe-/budejovice-zpravy.aspx?c=A171107_094556_budejovice-zpravy_epkub
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=156574/149896_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=148728/142099_0_
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„Muž, který se aktivně bránil, přitom způsobil strážníkovi svými nehty krvácející zranění na 

rukou. V průběhu celé události ještě stihl zasahujícího strážníka urážet vulgárními výrazy,“ 

popsala Školková. 

Muž nyní stane před správním orgánem. Bude se zpovídat nejen z dopravního přestupku, ale 

i znevážení postavení úřední osob při výkonu její pravomoci. Za ten mu hrozí pokuta do 15 tisíc 

korun. 

Úterý, 7. listopadu 

Zdroj: Právo str. 11 

Autor: Lucie Kándlová 

___________________________________________________________________________ 

Gangy vydělávají na falešných sbírkách  
V Jihočeském kraji se pár týdnů před Vánocemi opět objevili podvodníci, kteří vybírají peníze 

na falešné sbírky. Na několik z nich upozornili lidé v Českých Budějovicích a Písku. A většinou 

jde o cizince. Podle policie může jít o organizované gangy. 

Přispějte na postižené a neslyšící děti, jde o dobročinnou sbírku. To nejčastěji používají 

podvodníci, kteří si takto vydělávají peníze. A na jihu Čech jde zřejmě o organizované bandy, 

které se sjíždějí hlavně do větších měst, kde si připadají méně nápadní. Na dvojici žen, která 

lákala z lidí peníze přímo na Velkém náměstí v Písku, upozornila před několika dny i paní 

Miroslava. "Šla jsem vpodvečer po náměstí a najednou mě zastavily dvě paní s tím, zda bych 

nepřispěla na postižené děti. Ukázaly mi jen nějaký kus okopírovaného papíru. Došlo mi, že 

jde o podvod," popsala žena. Na místo okamžitě vyrazila hlídka městské policie. 

Sbírky organizují Rumuni 

"Ženy jsme navíc sledovaly pomocí kamerového systému. Zastavovaly procházející osoby, 

ukazovaly jim jakýsi dokument v deskách a požadovaly peníze. Policisté ženy zadrželi v 

Ningrově ulici," řekl Jaroslav Rapant z písecké městské policie. 

Zjistilo se, že jde o Rumunky. Oháněly se papírem, který měl pouze nadpis: "Certifikát 

regionální pro neslyšící, tělesně postižené a chudé děti". Policisté zjistili, že taková sbírka je 

nesmysl a není povolená. "Cizinky se dopustily přestupku a dostaly vysokou pokutu," řekl 

Rapant s tím, že falešnou sbírku okamžitě nahlásili Policii České republiky. Podobný scénář se 

ale opakoval za několik dní. Tentokrát peníze vybírali dva muži, a to na Alšově náměstí. V 

deskách měli tentýž certifikát a žádná sbírka na nemocné děti jim povolená nebyla. Od policie 

tak odcházeli o pár tisícovek lehčí. 

Podvodníci začali okrádat lidi i v krajském městě. Tady si dvou žen – také rumunské národnosti 

– všiml operátor kamerového systému na Zátkově nábřeží. V kasičce, která byla podomácku 

vyrobená, už měly podvodnice pár set korun. "Na místě hlídka zjistila, že dvě ženy vybírají na 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=148871/142196_0_


 

  

ŠTÝFAL DAVID 3 

 

MONITORING TISKU - 45. TÝDEN 2017 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

neslyšící a tělesně postižené. Potřebné povolení ale neměly," uvedla mluvčí českobudějovické 

městské policie Věra Školková. Podvodnice během několika hodin napálily desítky lidí. "Já jsem 

přispěla padesát korun. Vůbec mě nenapadlo, že by někdo mohl sbírkou na děti podvádět. A 

hodně lidí jim dávalo peníze. Pak přijela policie a řekla nám to," uvedla starší žena z krajského 

města, která nechtěla uveřejnit jméno. 

Úředníci znovu upozorňují, že sbírky, které v ulicích probíhají, musí mít zapečetěné kasičky, na 

kterých je razítko příslušného městského úřadu. "Lidé mohou přispívat i do takzvaných 

putovních pokladniček. Ty by měly být viditelně tímto nápisem označeny a takové pokladničky 

zapečeťuje obvykle městský úřad v sídle společnosti," vysvětluje Lucie Škodová z 

českobudějovického krajského úřadu. 

Některé veřejné sbírky probíhají i prodejem předmětů. V tomto případě musí mít prodejce 

plnou moc, kde je uvedeno, kdo sbírku pořádá a proč. "U sbírek, které povoluje Jihočeský kraj, 

doporučujeme, aby u sebe prodejci měli zmenšenou kopii osvědčení. To vždy vydává krajský 

úřad nebo pražský magistrát. Organizátory sbírek úřady pravidelně kontrolují," dodala 

Škodová. 

 

Úterý, 7. listopadu 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 2 

Autor: zz 

 

Za volantem seděli dva chlapi s opicí  
České Budějovice – V sobotu ve 22.30 h zastavili strážníci řidiče renaulta jedoucího bez 

rozsvícených světel. Při kontrole zjistili, že 37letý Ukrajinec zavání alkoholem. Při dechové 

zkoušce přístroj ukázal 1,11 a 1,14 ‰. To však nebylo vše – vezl ještě šest lidí. 

Dalšího opilého řidiče škodovky zachytila v neděli necelou hodinu po půlnoci městská kamera 

na Senovážném náměstí. Že může být pod parou, signalizovaly potíže při couvání z parkoviště. 

Zadek vozu napasoval do přilehlých keřů. 

Nakonec vyjel na hlavní komunikaci. Hlídka městské policie ho dostihla na Lidické třídě. 

Sedmadvacetiletý muž z Českokrumlovska nadýchal 1,71 a 1,87 ‰. 
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Středa, 8. listopadu 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 16 

Autor: pk 

Muž se popral se strážníkem kvůli parkování  
České Budějovice 

Dvaačtyřicetiletý řidič osobního vozidla se dopustil v Českých Budějovicích běžného 

dopravního přestupku. 

Jenže místo toho, aby přečin projednal s hlídkou městské policie, chtěl podle strážníků odejít. 

Incident se odehrál v pondělí ráno na Jiráskově nábřeží na místě vyhrazeném pro zaměstnance 

magistrátu. Řidič nereagoval ani na opakované výzvy strážníka, aby se zastavil. Ten musel 

nakonec odchodu muže zabránit za použití hmatů sebeobrany. Muž, který se aktivně bránil, 

přitom způsobil strážníkovi svými nehty krvácející zranění na rukou. Řidiči hrozí pokuta 15 tisíc 

korun. 

Středa, 8. listopadu 

Zdroj: Blesk, str. 8 

Autor: raj INT 

 

Rvačka se strážníkem 
ČESKÉ BUDĚJOVICE Špatně zaparkoval řidič (42) osobního vozidla v Českých Budějovicích. 

Jenže místo toho, aby přečin projednal v klidu s hlídkou městské policie, chtěl odjet. A pak se 

dokonce se strážníkem popral. Toho podrápal a způsobil mu krvavé zranění na rukou. 

Pátek, 10. listopadu 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Anna Zemanová 

 

Strážníci vypátrali ukradené kolo během pár minut 
České Budějovice - V noci u IGY ukradl muž kolo. Dlouho se u něj ale neohřálo. O pár minut 

později mu ho strážníci vrátili původnímu majiteli. 

Před obchodním centrem IGY někdo 9. listopadu před půlnocí ukradl jízdní kolo. Muž, který 

krádež nahlásil strážníkům, kolo velmi detailně popsal. Strážníci ihned začali pátrat. O pár 

minut později zastavila hlídka cyklistu v Dukelské ulici, jehož dopravní prostředek se velmi 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-vypatrali-ukradene-kolo-behem-par-minut-20171110.html
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nápadně podobal kolu poškozeného muže. Cyklista ale tvrdil, že majitelem kola je už přes rok 

a půl, a že dokonce toto kolo bylo v minulosti prověřováno. Po příjezdu státních policistů a 

poškozeného muže se jasně prokázalo, že přesně ono kolo hledají. „Policie ČR si událost 

následně převzala k dalšímu šetření,“ tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. 
 

Pátek, 10. listopadu 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

 

U IGY zmizelo kolo. Odjížděl na něm třicetiletý cyklista 
 

10.11.2017 22:50  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve čtvrtek 9. listopadu krátce před půlnocí přijalo operační středisko 

městské policie oznámení od muže, který uvedl, že mu bylo u obchodního centra IGY odcizeno 

jízdní kolo. Muž jízdní kolo detailně popsal a strážníci po něm začali ihned pátrat. O pár minut 

později hlídka městské policie zastavila v Dukelské ulici třicetiletého cyklistu. Kolo, na kterém 

jel, se nápadně podobalo odcizenému kolu. Muž strážníkům tvrdil, že je majitelem kola více 

než rok a již bylo v minulosti policií prověřováno.  

Strážníci si na místo přivolali Policii ČR, která se dostavila i s oznamovatelem krádeže. Ten své 

kolo bezpečně identifikoval. Policie ČR si zloděje převzala k dořešení. Majitel kola měl štěstí. 

Do dvaceti minut měl ukradené kolo zpět.  

Sobota, 11. listopadu 

Zdroj: Českobudejovický deník, str. 1 

Autor: der 

 

Řidič nadýchal 
BUDĚJOVICKO VČERA 

České Budějovice – Jet rovně, to byl nadlidský úkol pro řidiče škodovky, kterou zahlédli 

budějovičtí strážníci včera před čtvrtou hodinou ráno v Nádražní ulici. Strážníci auto zastavili. 

Podle mluvčího strážníků Davida Štýfala byl z šoféra cítit alkohol, a tak nebylo překvapením, 

že zkouška vyšla s pozitivním výsledkem. Pětadvacetiletý muž z Milevska nadýchal 1,65 

promile. Tím se stal podezřelým ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

  

http://www.jcted.cz/budejovicko/u-igy-zmizelo-kolo-odjizdel-na-nem-tricetilety-cyklista/
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Sobota, 11. listopadu 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Martin Tröster 

 

Z baru vezli hosta rovnou do nemocnice 
České Budějovice - V péči zdravotníků skončil v sobotu nad ránem značně podnapilý 

návštěvník baru na Žižkově třídě v Českých Budějovicích. 

11.11.2017  

Host baru si zranění nejdříve způsobil sám tím, že spadl na barovou stoličku, popsala mluvčí 

českobudějovických strážníků Věra Školková. Doplnila, že při pádu málem zranil přítomnou 

ženu. Za to si pravděpodobně od jejího druha "vykoledoval" vrávorající host několik ran navíc. 

Do baru přijeli situaci krotit strážníci krátce před čtvrtou hodinou ráno. Hlídku už očekával 

jednatřicetiletý muž s krvácivým zraněním v obličeji. "Uváděl, že ho uvnitř podniku napadl jiný 

muž a několikrát ho udeřil," uvedla Věra Školková. Doplnila, že domnělý agresor se ukázal 

o několik minut později a vylíčil strážníkům svou verzi potyčky. Zraněný muž údajně pod vlivem 

alkoholu upadl na jeho přítelkyni a přitom se zranil pádem na barovou židli. To také potvrdili 

další svědci. Údajný útočník však popřel, že by zraněného muže udeřil. 

Strážníci mezitím na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu a u zraněného muže 

provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 2,07 promile. Zdravotníci ho 

poté převezli k lékařskému ošetření do českobudějovické nemocnice. Případ budou dále řešit 

správní orgány. 
 

Neděle, 12. listopadu 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Ell Plate 

 

Zraněný muž schytal v baru ještě pár ran navíc 
 neděle, 12. listopadu 2017, 12:12 

Značně podnapilý návštěvník jednoho z barů na Žižkově třídě skončil v sobotu 11. listopadu nad ránem 

v rukou zdravotníků. Při pádu na barovou židličku zranil sebe a málem i další návštěvnici baru. Za to si 

pravděpodobně od jejího druha vysloužil několik ran navíc. V sobotu 11. listopadu krátce před čtvrtou 

hodinou ráno vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o napadení muže v jednom z místních barů. 

Jednatřicetiletý muž s krvácejícím zraněním na hlavě čekal na strážníky na místě, kde jim oznámil, že 

byl napaden dalším návštěvníkem baru. „Dotyčný muž se ukázal o několik minut později. Ten také 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/z-baru-vezli-hosta-rovnou-do-nemocnice-20171111.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/autor/martin-troster-2121.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17433-zraneni-muz-schytal-v-baru-jeste-par-ran-navic.html
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strážníkům popsal průběh celé události. Zraněný muž měl vlivem značné podnapilosti upadnout na 

jeho přítelkyni a přitom se zranit pádem na barovou židli. To také potvrdili další svědci. Údajný útočník 

však popřel, že by zraněného muže udeřil,“ popsala pruběh události tisková mluvčí Věra Školková. Na 

místo dorazila i záchranná zdravotnická služba, která u zraněného muže naměřila 2,07 promile. 

Následně byl muž převezen do českobudějovické nemocnice k ošetření. „Celým případem se nyní bude 

zabývat správní orgán. Třicetiletý muž bude čelit obvinění z přestupku proti občanskému soužití. Za ten 

mu hrozí pokuta do 20 tisíc korun,“ uzavřela Školková.   

 

 


