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Pátek, 13. listopadu 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Nezletilí popíjeli bez roušek a porušili i zákaz vycházení 
 

Českobudějovická městská policie při hlídce narazila na mladíky bez roušek. 

Ukázalo se, že mají na svědomí mnohem horší prohřešky. 

Dva nezletilí chlapci posedávali ve čtvrtek v noci v Českých Budějovicích u benzinové 

čerpací stanice v ulici Milady Horákové. Před sebou měli lahev s pivem a ani jeden 

z nich neměl nasazenou roušku. "Dvojici porušující i zákaz vycházení odhalila hlídka 

městské policie. Mladíci sice nejprve zapírali popíjení alkoholu, to se však vzápětí 

spolehlivě prokázalo," uvedla k případu tisková mluvčí městské policie Věra Školková a 

dodala, že orientační dechová zkouška na alkohol u nich ukázala výsledek 1,34 ‰ a 

1,14 ‰. Oba chlapce si převzali rodiče. 

Ve čtvrtek 12. listopadu v půl jedenácté večer prováděla hlídka městské policie běžnou 

kontrolní činnost na sídlišti Máj. "U benzinové čerpací stanice v ulici M. Horákové 

strážníci spatřili dvojici chlapců posedávajících u stolu bez roušek. Nejenže mladíci 

nerespektovali zákaz nočního vycházení, ale před sebou měli již téměř prázdnou 

plastovou lahev s pivem. Když strážníci oba přítomné vyzvali k prokázání totožnosti, 

museli se spokojit s ústním podáním," zmínila k případu Věra Školková. 

"Po ověření totožností se od nezletilců dozvěděli, že si chtěli v klidu popovídat a dát si 

cigaretu. Popíjení alkoholu zapřeli," doplnila Věra Školková. To však vyvrátila následně 

provedená orientační dechová zkouška na alkohol. Šestnáctiletý mladík nadýchal 

1,14 ‰ alkoholu, u jeho patnáctiletého kamaráda ukázal přístroj výsledek 1,34 ‰. 

Strážníkům poté přiznali, že pivo stojící před nimi sice pili, ale údajně ho zde nalezli. 

Strážníci prostřednictvím operačního střediska městské policie vyrozuměli rodiče obou 

hochů, kteří si je z rukou strážníků na místě převzali. 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nezletili-popijeli-bez-rousek-a-porusili-i-zakaz-vychazeni-20201113.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nezletili-popijeli-bez-rousek-a-porusili-i-zakaz-vychazeni-20201113.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94416&idc=8254130&ids=1796&idp=92313&url=https%3A%2F%2Fwww.teslasporo.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dklicovaslova%26utm_campaign%3Drocni%26utm_term%3Dcesky
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94808&idc=8254130&ids=3043&idp=90918&url=http%3A%2F%2Fprimator.cz%2F2019%2F06%2F11%2Fpivo-varime-srdcem%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94563&idc=8254130&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
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Podobný scénář řešili strážníci městské policie podle Věry Školkové o den dříve. Ve 

středu v osm hodin večer přijalo operační středisko městské policie oznámení 

o rozbíjení skleněných lahví u zastávky autobusu Stromovka. Na místo okamžitě 

zamířila hlídka městské policie. Strážníci v blízkosti místa zastihli šestnáctiletého a 

sedmnáctiletého mladíka bez roušek ve společnosti lahve s vínem. Oba se strážníkům 

svěřili, že si chtěli popovídat a vypít lahev vína, kterou sebral jeden z nich potají doma. 

Střepy na chodníku údajně nebyly jejich dílem. Strážníci u obou nezletilců provedli 

orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 0,87 ‰ a 0,52 ‰. 

"Oběma případy se bude nyní zabývat příslušný správní orgán. Čtyři nezletilí chlapci se 

budou zpovídat z přestupku podle krizového zákona a podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví," uvedla Věra Školková. Spolu se zákonnými zástupci je však čeká 

i pohovor na oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

 

Pátek, 13. listopadu 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Kamila Dufková 

___________________________________________________________________________ 

Budějčáci se punče venku nevzdají. Dáte si raději nealko, nebo 

alkoholický doma? 
 

České Budějovice – "Alkoholický punč pouze s sebou na doma," hlásí cedule u jednoho 

z pěti punčových stánků, který má již na českobudějovickém náměstí Přemysla 

Otakara II. otevřeno.  

Kromě kávy, čaje a dětských nápojů nabízí svařené víno či různé druhy punče. Tradiční 

předvánoční punč bývá v Českých Budějovicích vyhledávaným nápojem a fenoménem.  

U některých stánků ve středu postávají lidé ve dvojicích i ve větších skupinách a 

usrkávají teplý nápoj. Podle slečny Barbory, která v jednom z nich prodává, chodí tak 

dvě stě lidí denně. Většina vyhledává punč a z nealka kávu. Každý navrch kelímku 

dostane víčko na znamení, že nápoj je s sebou.  

 

 

 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94496&idc=8254130&ids=14618&idp=87095&url=http%3A%2F%2Fwww.kanalizacezplastu.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=8254130&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejcaci-se-punce-venku-nevzdaji-date-si-radeji-nealko-nebo-alkoholicky-doma-20.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejcaci-se-punce-venku-nevzdaji-date-si-radeji-nealko-nebo-alkoholicky-doma-20.html
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"Co pijete?" ptám se trojice žen s kočárkem u stolečku, kde slyším živý hovor. 

"Mandlový, ale udržujeme rozestupy," tvrdí paní Lenka, Markéta a Šárka. Že by pít na 

ulici neměly, ví. "Už to bylo doma dlouhé," usmívají se. U stánku je prý ale informovali, 

že si mají punč odnést domů. "To si ho radši sama uvařím," říká jedna z žen. Vyrazily na 

procházku s kočárkem a po cestě se prý na jeden zastavily. "Neopíjíme se tu," dodávají.  

U dalšího stánku paní kupuje potomkovi dětský punč. Starší dáma po ní si objednává 

oblíbený malinový, který dostává též s víčkem a upozorněním, že se nemá konzumovat 

na místě. Hned za rohem otevírá víčko a upíjí.  

Paní Dagmar provozuje svůj stánek každoročně.  

"Pro punč lidi chodí, dostanou ho víčkem," vysvětluje a ujišťuje: "Mám snahu hlídat, aby 

si ho odnášeli." Všimla si, že zákazníci si přijedou často i autem a odvezou si ho domů. 

"Někteří se této doby bojí," myslí si. Opodál pijí paní Marcela a pan Ivo svůj první letošní 

punč. Před Vánoci sem chodí a střídají alpský a vánoční. "Je to tradice," shodují se i 

letos.  

Zdeněk Šmíd, provozovatel jednoho ze stánků, složil před okýnkem židle, aby se tam 

nemohli kupit lidi. Jestli lidi konzumují alko nápoj dál od stánku, už nemůže ohlídat.  

"Všechny na to upozorňuji," líčí. Zákaz pít alkohol venku hlásí i cedule u stánku. Občas 

někdo prý přijde s termohrnkem. Za nový trend to nepovažuje.  

"To lidi dělali i dřív," říká. Otevřeno má druhý den. "Zatím to nebylo špatný," myslí si. 

Lidi chodí prý spíš navečer.  

Kvůli množícím se případům pití alkoholu na ulici se budou nyní podle Věry Školkové, 

mluvčí strážníků, zintenzivňovat kontroly městské policie. Zaměří se i na náměstí. 

Strážníci dokážou v případě dohadů určit přístrojem stopy alkoholu nejen z dechu, ale 

i z nápoje. Stačí přiložit přístroj. Věra Školková nabádá lidi, aby se nezdržovali před 

stánky, neshlukovali se a zakoupené alkoholické nápoje nekonzumovali na místě.  

Na ulici platí zákaz pití alkoholu od 14 října. Na místě hrozí konzumentům pokuta až 

10 tisíc, ve správním řízení i 20 tisíc. Trvá dále zákaz volného pohybu osob. s   
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Čtvrtek, 12. listopadu 2020 

Zdroj: TV Nova (odkaz) 

Rubrika: Televizní noviny, Jihočeský kraj 

Autor: Vladimír Hoť 

___________________________________________________________________________ 

Neodradil je covid ani nařízení! Lidé v Budějovicích u stánků popíjejí 

punč 

Advent se blíží a ve městech už se objevuje vánoční výzdoba. V Českých Budějovicích 

začal také prodej tradičního vánočního punče. I přesto, že je zakázaný jak stánkový 

prodej, tak i pití alkoholu na veřejnosti. Provozovatelé stánků přesto podle města 

nařízení neporušují. 

Stánky s vánočním punčem neodmyslitelně patří k Českým Budějovicím. V centru jich 

je zhruba deset. A to i letos, navzdory vládním nařízením. "Nikdo nezakázal stánky, 

stánky a předzahrádky mají řádně sjednané a pronajaté ty provozovny, které tady jsou 

ve městě," prohlásil primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda (ANO). 

Podle vedení města není prodej alkoholu zakázaný, lidé by si ho ale měli odnést s sebou 

domů. To ale často nedodržují. Ve středu večer si u jednoho ze stánků punč 

vychutnávala zhruba třicítka lidí. 

"V pozdějších hodinách, třeba odpoledne, když se tu srotí víc lidí, tak nemůžeme tady 

chodit a každého individuálně vyhánět. To v našich silách úplně není," vysvětlil 

provozovatel stánku Zdeněk Šmíd. 

"Zaměřujeme se na pití alkoholu na veřejnosti. Samozřejmě nabádáme lidi, aby se 

zbytečně nesrocovali," ujistil mluvčí Městské Policie České Budějovice David Štýfal. 

 Jen během středy rozdali strážníci pět pokut a deset přestupků vyřešili domluvou. 

"Strážnici mohou na místě udělit blokovou pokutu do výše 10 tisíc korun," řekl Štýfal. 

"To je bez alkoholu ten punč, my to dodržujeme. Vycházky od Babiše máme do devíti, 

takže v klidu," pronesl jeden z milovníků punče pro TV Nova. 

Podle hygieniků může takové chování lidí opět zvýšit počet nakažených ve městě. "Tady 

je jednoznačné porušování protiepidemických opatření, no a odrazí se nám to na 

výskytu. Je třeba se malinko uskromnit v těch svých potřebách a ještě chvilku to 

vydržet," sdělila ředitelka KHS Jihočeského kraje Květoslava Kotrbová.  

Touto dobou by už začala i stavba stánků a příprava tradičních vánočních trhů, ty se 

ale letos město rozhodlo zrušit. 

https://tn.nova.cz/clanek/neodradil-je-covid-ani-narizeni-lide-v-budejovicich-u-stanku-popijeji-punc.html
https://tn.nova.cz/clanek/neodradil-je-covid-ani-narizeni-lide-v-budejovicich-u-stanku-popijeji-punc.html
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Čtvrtek, 12. listopadu 2020 

Zdroj: TV Nova (odkaz) 

Rubrika: Televizní noviny 

Autor: Redakce 

___________________________________________________________________________ 

Obce musí připravit ubytování bez domova 

 

Třeba strážníci z Českých Budějovic často vyjíždějí k jejich alkoholovým dýchánkům. 

Věra ŠKOLKOVÁ, mluvčí Městské policie České Budějovice Strážníci řeší v této době 

nouzového stavu neužívání ochrany dýchacích cest, a to právě v souvislosti s požíváním 

alkoholu. Petr ZAPLETAL, redaktor Covid pozitivní osoby bez domova by měly být 

ubytované i v této pardubické budově. Vlna odporu se ale zvedla proti jejich umístění 

v budově bývalé konzervatoře uprostřed plzeňské čtvrti Doubravka.  

 

  

https://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/epizoda/64326-12-11-2020
https://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/epizoda/64326-12-11-2020
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Středa, 11. října 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Strážníky volali k dalšímu incidentu na poště 
 

Čekání na služby České pošty vyústilo v prudkou hádku. Přestupek může vyjít až 

na 20 000 korun. 

Upozornění na předbíhání v zástupu zákazníků čekajících na poštovní služby v budově 

České pošty na českobudějovickém sídlišti Máj vyústilo v prudkou hádku. 

Jedenašedesátiletá žena si totiž nenechala líbit nařčení z předbíhání. Hrubými urážkami 

napadla ženu, která jí na pořadí ve frontě upozornila, a poté i další svědkyně, které se 

jí zastaly. Zasáhnout musela hlídka městské policie. 

Podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové v pondělí 9. listopadu v deset hodin 

dopoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o verbálním konfliktu mezi 

několika zákaznicemi v budově České pošty v ulici Ant. Barcala. "Ke strážníkům se na 

místě přihlásila jedenatřicetiletá žena, která událost oznamovala. Při čekání na poštovní 

služby mělo dojít k hádce mezi dvěma ženami, když jedna z nich druhou upozornila na 

pořadí v zástupu čekajících zákazníků. Adresátka výtky si však nenechala údajně falešné 

nařčení líbit a ženu počastovala hrubými výrazy," popsala počátek incidentu Věra 

Školková. 

"Vyhrožováním újmou na zdraví dokonce neušetřila nově příchozí ani 

jedenatřicetiletou ženu, která se zastala slovně napadené zákaznice. Popis události 

potvrdili i další svědci. Strážníci vyzvali jedenašedesátiletou ženu, podezřelou 

z přestupku proti občanskému soužití, aby je následovala ven z budovy," dodala Věra 

Školková a připojila, že žena k podání vysvětlení uvedla, že důvodem jejího jednání bylo 

nepravdivé nařčení z předbíhání. "Přitom vyjádřila souhlas se svým jednáním. 

Přestupkem proti občanskému soužití se bude nyní zabývat příslušný správní orgán. Za 

hrubé urážky a vyhrožování újmou na zdraví hrozí ženě pokuta až 20 tisíc korun," 

upozornila Věra Školková. 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/strazniky-volali-k-dalsimu-incidentu-na-poste-20201111.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/strazniky-volali-k-dalsimu-incidentu-na-poste-20201111.html
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V době nouzového stavu strážníci vyjížděli na 66 oznámení týkajících se zvířat. 

Kromě svých běžných pracovních činností a kontrol zaměřených na dodržování 

krizových i mimořádných opatření v době nouzového stavu se českobudějovické 

strážníci stále věnují i odchytům zvířat. "Oznámení na volně pobíhající, zraněné nebo 

usmrcené zvířectvo není skutečně málo. Od 5. října letošního roku vyjížděli strážníci 

speciálně vyškolení k odchytu zvířat na 66 oznámení," zmínila Věra Školková. 

V tomto období se nejčastěji jednalo o volně pobíhající psy, kočky, uvízlé nebo zraněné 

netopýry, papoušky, labutě a jiné druhy ptactva. Strážníci do městského útulku umístili 

14 psů a koček, 9 zvířat včetně ježka, ledňáčka, několika havranů a andulky pak převezli 

do péče zaměstnanců ZOO v Hluboké nad Vltavou. 

"Pokud postrádáte svého domácího mazlíčka, sledujte stránky odchytů zvířat na 

Facebooku: https://m.facebook.com/psovodi.mp," doporučila ještě majitelům 

ztracených zvířat Věra Školková. 

  

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93924&idc=8246164&ids=4851&idp=91728&url=https%3A%2F%2Fwww.beaphar.cz%2Fpsi%2Fantiparazitika%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93925&idc=8246164&ids=3278&idp=91733&url=https%3A%2F%2Fwww.beaphar.cz%2Fkocky%2Fantiparazitika%2F
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Úterý, 10. listopadu 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Opilý řidič a souboj na pěsti zaměstnali budějovické strážníky 
 

Přímo před strážníky městské policie vjel řidič v Českých Budějovicích do zákazu vjezdu. 

Ukázalo se, že to nebyl jediný prohřešek.  

V pondělí 9. listopadu v půl čtvrté odpoledne prováděla hlídka městské policie běžnou 

kontrolní činnost v Žižkově třídě. Podle Davida Štýfala, tiskového mluvčího Městská 

policie České Budějovice, si strážníci všimli řidiče osobního automobilu Renault, který 

nerespektoval dopravní značení a projel zákazem vjezdu. Strážníci řidiče zastavili 

předepsaným způsobem na bezpečném místě a vyzvali jej k předložení dokladů a 

k podání vysvětlení. 

"Čtyřiačtyřicetiletý řidič strážníkům sdělil, že si zákazu vjezdu nevšiml. Zároveň se 

přiznal, že usedl za volant i přesto, že nevlastní řidičský průkaz. Strážníkům se nezdála 

být v pořádku ani artikulace muže. Hlídka řidiče podrobila orientační dechové zkoušce, 

která vyšla s pozitivním výsledkem 0, 57 promile," doplnil David Štýfal další prohřešek 

řidiče. Strážníci si na místo přivolali Policii ČR, která si událost převzala k dalšímu řešení. 

Strážníci řešili i pěstní souboj 

"V pondělí 9. listopadu ve dvě hodiny odpoledne přijalo operační středisko městské 

policie oznámení o potyčce dvou mužů v ulici Riegrova. Událost rovněž zachytil 

operátor městského kamerového systému. Na místo události byla neprodleně vyslána 

hlídka městské policie," uvedl k dalšímu zásahu David Štýfal. 

"Při příjezdu strážníků již k žádné potyčce nedocházelo. Oba aktéři měli drobné oděrky, 

ale lékařské ošetření odmítli a situaci nechtěli dále řešit. Strážníkům uvedli, že potyčku 

odstartovaly nevhodné řeči na adresu jednoho z mužů," doplnil David Štýfal. Oba muži 

se stali podezřelí ze spáchání přestupku proti občanskému soužití a celá událost bude 

předána ke správnímu orgánu k dořešení. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opily-ridic-a-souboj-na-pesti-zamestnaly-budejovicke-strazniky-20201110.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opily-ridic-a-souboj-na-pesti-zamestnaly-budejovicke-strazniky-20201110.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93939&idc=8241988&ids=9380&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
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Hledaného muže zahlédli strážníci v jedoucím taxíku 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Třiačtyřicetiletého muže z Českokrumlovska, podezřelého z 

trestné činnosti, se snažili v minulém týdnu vypátrat českobudějovičtí policisté. 

O pomoc při pátrání po hledaném muži požádali strážníky městské policie. Ti 

muže v pátek v noci zahlédli v taxíku. 

V pátek 6. listopadu v jedenáct hodin večer prováděla hlídka městské policie kontrolní 

činnost na Husově třídě. Strážníci náhle v protijedoucím vozidle taxislužby spatřili jim 

známou tvář. Ta patřila hledanému třiačtyřicetiletému muži z Českokrumlovska. 

Strážníci vozidlo taxislužby okamžitě zastavili. 

Pasažér v taxíku nebyl schopen předložit žádný osobní doklad. Strážníci proto muže 

převezli na obvodní oddělení Policie ČR – město, kde policisté ověřili jeho ústně 

sdělenou totožnost. Správná domněnka strážníků se potvrdila. Byl to hledaný muž.  

https://www.jcted.cz/hledaneho-muze-zahledli-straznici-v-jedoucim-taxiku/
https://www.jcted.cz/hledaneho-muze-zahledli-straznici-v-jedoucim-taxiku/

