
 

  

ŠTÝFAL DAVID 1 

 

MONITORING TISKU - 47. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Pondělí, 19. listopadu 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, st. 3 

Autor: win 

Divoký spor o dítě musela řešit policie  
České Budějovice – Odloučení rodiče se přetahovali v závěru minulého týdne v Plachého ulici 

o nemocné dítě tak vehementně, že nakonec musela vše řešit policie. Spor muže a ženy o dítě 

spatřil podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové Školchování náhodný svědek. "Že 

dotyčného muže není zcela v pořádku, bylo zřejmé. Proto přivolal na pomoc strážníky," uvedla 

Věra Školková. Otec měl sice námoc rok na čas se svým dítětem, vynutil si ho však zcela 

nevybíravým způsobem. Celý případ měl dohru na policejní služebně. 

Podle matky dítěte se otec nechtěl nechat přesvědčit, že s chlapcem tentokrát nemůže být v 

obvyklém čase. "Muž si však šel za svým a po krátkém přetahování se mu podařilo usadit dítě 

do vozu. V úmyslu odvézt si svého syna za jakýchkoliv okolností neváhal ani prorazit část 

garážových vrat," popsala další dění Věra Školková. Strážníci ale událost oznámili Policii ČR a 

krátce nato byl již otec chlapce v rukou policistů. Bude se zpovídat z přestupku proti 

občanskému soužití. 

 

Pondělí, 19. listopadu 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Tomáš Přibyl 

Rodiče se přetahovali o nemocné dítě. Otec ho chtěl tak odvézt, až 

prorazil vrata 
19.11.2018 11:39  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci českobudějovické městské policie vyjížděli v pátek řešit 

rodičovský spor o dítě otce a matky, kteří spolu nežijí. Otec měl na dítě nárok, ale to bylo 

nemocné a strhla se mezi nimi proto hádka. Otec nakonec syna odvezl, i když přitom málem 

přejel jeho matku a prorazil garážové dveře.  

 „Strážníky na místě oslovila rozrušená žena. Ta uvedla, že je matkou šestiletého chlapce, o 

kterého se před několika minutami strhl spor mezi ní a jeho otcem. Čtyřiatřicetiletá žena 

uvedla, že důvodem jejich roztržky byla nemoc dítěte. Otec chlapce s ním měl totiž podle 

stanovené střídavé péče strávit víkend. Žena se mu marně snažila vysvětlit, že mu tentokrát 

nemůže syna předat kvůli jeho nemoci," popala, co na místě zjistila hlídka, mluvčí strážníků 

Věra Školková. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/rodice-se-pretahovali-o-nemocne-dite-otec-ho-chtel-tak-odvezt-az-prorazil-vrata/
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Otec syna ale nakonec po přetahování naložil do auta, a když odjížděl, tak prorazil část 

garážových vrat. „Při bezhlavém újezdu téměř srazil matku dítěte i jednu ze svědkyň, které se 

mu postavily do cesty. Zachránilo je jen rychlé uskočení z cesty ujíždějícího vozu," dodala Věra 

Školková. Strážníci informovali o incidentu Policii ČR a za chvíli dostali informaci, že otec už je 

v rukou policistů z obvodního oddělení na Třídě 28. října. Hrozí mu pokuta až dvacet tisíc korun 

a bude muset uhradit škodu na vratech. 

 

 

Středa, 21. listopadu 2018 

Zdroj: Právo, str. 11 

Autor: kal 

Kamera je chytila  
Na své víkendové popíjení v centru Českých Budějovic zřejmě nezapomenou dva osmnáctiletí 

mladíci z Českokrumlovska. Těch si všiml v sobotu brzy ráno operátor městského kamerového 

systému. Muži procházeli přes náměstí Přemysla Otakara II. a sotva se drželi na nohou. "Oba 

se pohybovali v blízkosti rozestavěného kluziště a neustále padali. Ve snaze se zachytit zábran 

oddělujících plochu určenou k bruslení skončili v hromadě stavebního materiálu. V té době již 

na místo mířila hlídka městské policie," uvedla Věra Školková, mluvčí českobudějovické 

městské policie. Mladíci tak svůj noční výlet zakončili na záchytné stanici. 

 

Středa, 21. listopadu 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Jiří Kadlec 

V Budějcích opět řádili podvodníci. Policie radí, jak poznat falešnou 

sbírku 
 středa, 21. listopadu 2018, 11:51 

V období adventu probíhají nejrůznější dobročinné sbírky, mnohé z nich bohužel bývají 

podvodné. Narazit na ně můžete i v budějckých ulicích. Máme pro vás tipy, jak je poznat co 

dělat v případě, že na ně natrefíte. „V posledních týdnech je možné v centru narazit na Rumuny 

předstírající sluchové postižení. Tito podvodníci se dokonce prokazují i sbírkovou listinou s 

názvem Národní organizace pro sluchově postižené,“ říká mluvčí městské policie Věra 

Školková. Na dvojici Rumunců upozornil 20. listopadu návštěvník Mercury centra. Jedním z 

výběrčích byl muž, kterého strážníci zadrželi o necelé dva týdny dříve Na Sadech, kde žebral. 

Od lidí si tehdy nechal podepisovat záznamy o darovaných částkách. ČTĚTE TAKÉ: Třicetiletý 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21908-v-budejcich-opet-radili-podvodnici-policie-radi-jak-poznat-falesnou-sbirku.html
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Rumun se vydával za neslyšícího. Chtěl si vyžebrat peníze Pravidla pro oficiální sbírky: - Každá 

oficiální sbírka musí mít povolení vydané příslušným krajským úřadem. Prodejce by měl u sebe 

kopii tohoto povolení a měl by vám ho na požádání předložit. - Ten, kdo veřejnou sbírku 

provádí, musí předložit plnou moc k provádění veřejné sbírky. Tu vydává právnická osoba, 

která veřejnou sbírku organizuje. Plná moc musí obsahovat pořadové číslo, podpisy 

statutárních orgánů a razítko právnické osoby konající veřejnou sbírku. - Měli byste vědět, na 

co přesně Vašimi penězi přispíváte, a kolik z této částky jde skutečně na dobročinné účely. - 

Pokud se sbírka realizuje pomocí kasiček, ty musí být zapečetěné a neporušené. - Na ulici je 

velmi složité přesvědčit se, jestli veřejná sbírka skutečně existuje. V případě pochybností je 

možné nahlédnout do centrální evidence veřejných sbírek. Ta se nachází na webu ministerstva 

vnitra. Každý záznam o konkrétní sbírce obsahuje důležité údaje, jako je například území 

rozsah sbírky, doba konání sbírky nebo jakým způsobem bude sbírka prováděna. Zjištění 

podvodné sbírky nebo podezření z protiprávního jednání osob, provádějících veřejnou sbírku, 

můžete oznámit na tísňovou linku Městské policie 156.  
 

Středa, 21. listopadu 2018 

Zdroj: Českobudějovický týden, str. 6 

Autor: zz 

Nesvítil, tak si na něj strážníci posvítili  
České Budějovice – Strážníci před druhou po půlnoci při rutinní kontrole na Husově třídě 

zahlédli ve zpětném zrcátku ford jedoucí bez rozsvícených světel. Hlídka chtěla 23letého řidiče 

zastavit, ale ten na modrý maják s červeným nápisem STOP nereagoval. Zabrzdil, až když jej 

auto městské policie předjelo. Přiznal, že za večer udělal pár piv. Ale tvrdil, že než vyjel, čekal, 

až vystřízliví. To se mu však evidentně nepodařilo, protože nadýchal 1,96 promile. V takovém 

stavu před kontrolou rozvezl své kamarády domů. A možná byl z nich nejstřízlivější. 

 

Středa, 21. listopadu 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Českobudějovičtí strážníci varují před podvodnými sbírkami. Množí se 

21.11.2018 14:51  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V ulicích krajské metropole se v posledních několika týdnech objevují 

cizinci vybírající finanční hotovost pro veřejnou sbírku na sluchově postižené. Věrohodnost 

https://www.jcted.cz/budejovicko/ceskobudejovicti-straznici-varuji-pred-podvodnymi-sbirkami-mnozi-se/
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sbírky se navíc snaží podpořit předstíraným sluchovým postižením. Sbírka s názvem národní 

organizace, kterou se prokazují, však neexistuje. 

 

  

Na oznámení o dvojici mužů vybírajících příspěvek pro sluchově postižené před obchodním 

centrem Mercury vyjížděla hlídka městské policie v úterý 20. listopadu ve tři hodiny 

odpoledne. Dva muže odpovídající popisu nalezli strážníci uvnitř obchodního centra. Jak se 

vzápětí ukázalo, jednalo se o třicetiletého a pětadvacetiletého Rumuna. 

S jedním z nich se strážníci za podobných okolností setkali již před necelými dvěma týdny. 

Tehdy se sám vydával za sluchově postiženého a vybíral finanční hotovost od občanů 

procházejících parkem Na Sadech. Případem se nyní zabývá správní orgán. Tentokrát strážníci 

porušení obecně závazné vyhlášky města vyřešili na místě pokutou. 

Blíží se čas Vánočních svátků a ve městech se mohou ve zvýšeném počtu vyskytovat jak 

kapsáři, tak i například podvodné sbírky na dobročinné účely. Tito podvodníci se nevyhýbají 

ani jihočeské metropoli. Pokud lidé přispívají do veřejných sbírek pořádaných v ulicích města, 

je třeba se mít na pozoru. Lidé by se měli řídit několika zásadami, jak se nenechat obelstít. 

- Každá oficiální sbírka musí mít povolení vydané příslušným krajským úřadem. Prodejce by 

měl u sebe kopii tohoto povolení a měl by vám ho na požádání předložit. 

- Ten, kdo veřejnou sbírku provádí, musí předložit plnou moc k provádění veřejné sbírky. Tu 

vydává právnická osoba, která veřejnou sbírku organizuje. Plná moc musí obsahovat pořadové 

číslo, podpisy statutárních orgánů a razítko právnické osoby konající veřejnou sbírku. 

- Měli byste vědět, na co přesně vašimi penězi přispíváte, a kolik z této částky jde skutečně na 

dobročinné účely. 

- Pokud se sbírka realizuje pomocí kasiček, ty musí být zapečetěné a neporušené. 

Na ulici se samozřejmě jen stěží přesvědčíte, zda veřejná sbírka skutečně existuje. Pokud však 

máte jakékoliv pochybnosti, můžete nahlédnout do centrální evidence veřejných sbírek. Tu 

naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky. Každý záznam o 

konkrétní sbírce obsahuje důležité údaje, jako je například území rozsah sbírky, doba konání 

sbírky nebo jakým způsobem bude sbírka prováděna. https://aplikace.mvcr.cz/seznam-

verejnych-sbirek/ 

Zjištění podvodné sbírky nebo podezření z protiprávního jednání osob, provádějících veřejnou 

sbírku, můžete oznámit na tísňovou linku Městské policie 156. 

 

  

http://www.acond.cz/
http://www.acond.cz/
http://www.acond.cz/
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Pátek, 23. listopadu 2018 

Zdroj: Právo, str. 9 

Autor: Lucie Kándlová 

Šejdíři vybírají peníze na neslyšící  
V ulicích Českých Budějovic se začali v těchto dnech objevovat cizinci, kteří formou údajných 

sbírek vybírají na neslyšící. Jde ale o podvodníky, kteří od lidí žádají peníze pouze pro sebe. 

S blížícím se časem vánočních svátků se do jihočeské metropole začali sjíždět cizinci, kteří se 

vydávají za sluchově postižené a vybírají peníze údajně na neslyšící. Jde většinou o muže 

rumunské národnosti. Prokazují se dokonce papírem, který nese název Sbírka národní 

organizace pro sluchově postižené. Podle policistů jde ale o podvod a cizinci vybírají peníze 

pro sebe. 

Vyberou tisíce 

Falešným organizátorům sbírky naletěla před českobudějovickým obchodním centrem tento 

týden i Romana Jedličková z Českých Budějovic. Přišla tak zbytečně o sto korun. 

"Ti muži vypadali celkem solidně, oblečeni byli taky slušně. V ruce měli papír a ukazovali mi, 

na co vybírají. Tak jsem jim peníze dala. V tu chvíli mne nenapadlo, že jde o podvodníky, 

opravdu působili věrohodně," řekla Jedličková. Asi půl hodiny poté viděla policisty, jak muže z 

Rumunska kontrolují. 

"Policisté naposledy vyjížděli ke dvěma mužům před českobudějovické obchodní centrum 

Mercury. Na muže vybírající peníze upozornili sami kolemjdoucí. Jednalo se o muže (25 a 30) 

z Rumunska. Věrohodnost sbírky, která neexistuje, se navíc snažili podpořit předstíráním 

sluchového postižení," řekla, mluvčí městské policie Věra Školková. 

Jednoho z podvodníků přitom policisté kontrolovali před několika dny v parku Na Sadech. 

Scénář vybírání peněz byl naprosto stejný. Tehdy se podařilo muži vybrat několik stovek korun. 

Podvodníkům hrozí za porušení obecné závazné vyhlášky města vysoká pokuta a případem se 

zabývá i správní orgán. 

Povolení od úřadů  

Falešných veřejných sbírek bude podle policistů zřejmě přibývat. Podvodníci totiž spoléhají na 

ochotu lidí, která je před Vánocemi větší. 

Pokud se tedy lidé rozhodnou přispět do veřejných sbírek, měli by si ověřit povolení, které ke 

sbírkám vydává příslušný krajský úřad nebo ministerstvo vnitra. 
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Pokud se peníze vybírají do kasiček, musí být zapečetěné. Jestliže sbírka probíhá i s prodejem 

předmětů, musí mít prodejce plnou moc, ve které je uvedeno, kdo sbírku pořádá a za jakým 

účelem. 

Věrohodnost sbírky se navíc podvodníci snaží podpořit předstíráním sluchového postižení, 

Věra Školková, mluvčí městské policie 

 

Pátek, 23. listopadu 2018 

Zdroj: novinky.cz, (odkaz) 

Autor: redakce 

Divočák se strážníky v patách v Budějovicích bořil obchod, nakonec 

odplaval 
Poklidné sobotní dopoledne narušilo v centru Českých Budějovic divoké prase. Zatoulané zvíře 

naháněli strážníci, před kterými uteklo do jedné z prodejen, kterou poničilo, a venku zranilo 

kolemjdoucí ženu. Divočák nakonec utekl do volné přírody poté, kdy překonal hranice města 

plaváním v řece. Incident zaznamenaly bezpečnostní kamery. 

Video 

Strážníci naháněli v centru Českých Budějovic divočáka 

zdroj: Městská policie České Budějovice,  

sobota 24. listopadu 2018, 14:51 - České Budějovice  

(Aktualizováno: sobota 24. listopadu 2018, 16:03 )  

kub, Novinky, ČTK  

Strážníci vyrazili nahánět divočáka po oznámení na tísňovou linku kolem 11:30. Mluvčí 

městské policie Věra Školková uvedla, že zvíře přeběhlo lávku v parku Stromovka směrem do 

centra. 

Divoké prase na úprku před strážníky vběhlo do prodejny v Panské ulici, kde poškodilo interiér. 

Před obchodem pak srazilo na ulici ženu, kterou záchranáři museli přepravit do nemocnice. 

Podle Školkové byl divočák zjevně zmatený a nebylo možné ho odchytit, proto se strážníci 

snažili zvíře zahnat za hranice města. Při útěku překonalo řeku v blízkosti pivovaru na Lidické 

třídě, do volné přírody vběhlo v Roudném. 

  

https://www.novinky.cz/krimi/490122-divocak-se-strazniky-v-patach-v-budejovicich-boril-obchod-nakonec-odplaval.html
http://www.novinky.cz/
http://www.ctk.cz/
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Sobota, 24. listopadu 2018 

Zdroj: tydenikpolicie.cz, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Místo Ježíška se v českobudějovickém betlémě ocitl podnapilý muž, 

spadl tam cestou z večírku 
Datum události: 23. Listopad 2018  

Publikováno: 24. 11. 2018  

 

Místo Ježíška se v betlémě na Náměstí Přemysla Otakara II. v pátek v noci ocitl neznámý muž. 

Spadl sem totiž přes ohrazení, když procházel kolem. Devětatřicetiletému muži se v betlémě 

tak zalíbilo, že ho strážníci museli vyvést v poutech. 

V pátek 23. listopadu krátce před půlnocí spatřil operátor městského kamerového systému 

muže, který procházel kolem betléma na Náměstí Přemysla Otakara II. Muž se přitom sotva 

držel na nohou.  

Kamera již jen zaznamenala jeho pád do betléma postaveného v předzvěsti přicházejících 

Vánočních svátků. Muž se však již nezvedl a zůstal ležet uvnitř. Na místo v té době mířila hlídka 

městské policie. Muž však měl pro přicházející strážníky jen pár peprných nadávek a odmítl z 

betléma odejít. O několik okamžiků později skončil v poutech. Na pomoc musel přispěchat i 

zaměstnanec místní bezpečnostní služby, který na žádost strážníků dočasně odstranil ohrazení 

betléma. Strážníci poté spoutaného muže odvedli do služebního vozidla. Ten vzápětí skončil 

své dobrodružství na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici. Betlém naštěstí. 

Betlém naštěstí nevítaným zásahem podnapilého návštěvníka neutrpěl. 

Devětatřicetiletý muž z Českobudějovicka se nyní bude zpovídat z přestupku neuposlechnutí 

a znevážení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za ně mu hrozí pokuta do 15 tisíc korun. 

 

Sobota, 24. listopadu 2018 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 

Autor: Jakub Bartoš 

Na sídlišti Máj se porvalo nejméně deset lidí, agresory odvezla policie  
Alkohol, zmatek a několik lehce zraněných. Tak to v sobotu vypadalo v jednom z podniků na 

českobudějovickém sídlišti Máj, kde se před půlnocí porvala nejméně desítka lidí. Kvůli 

http://tydenikpolicie.cz/misto-jeziska-se-v-ceskobudejovickem-betleme-ocitl-podnapily-muz-spadl-tam-cestou-z-vecirku/
https://budejovice.idnes.cz/divoke-prase-ceske-budejovice-d2u-/budejovice-zpravy.aspx?c=A181124_142000_budejovice-zpravy_abr
http://tydenikpolicie.cz/oblast/stc
http://tydenikpolicie.cz/oblast/pha
http://tydenikpolicie.cz/oblast/plk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/kvk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/ulk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/jhc
http://tydenikpolicie.cz/oblast/lbk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/vys
http://tydenikpolicie.cz/oblast/khk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/pak
http://tydenikpolicie.cz/oblast/jhm
http://tydenikpolicie.cz/oblast/zlk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/olk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/msk
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alkoholu a velkému počtu aktérů policie zatím neví, co přesně potyčku odstartovalo. Lékaři 

ošetřovali čtyři muže. 

Rvačka se strhla zhruba hodinu před půlnocí. Ve chvíli, kdy na místo dorazili policisté, panoval 

před restaurací zmatek. Lidé se prali venku i uvnitř. Podle informací MF DNES se jich do 

konfliktu zapojilo deset až patnáct. 

"Situace na místě byla zpočátku velmi nepřehledná a lidé, kterých se konflikt týkal, byli 

většinou pod vlivem alkoholu. Největší agresory, kteří nedbali výzev policistů a dále 

pokračovali v útocích na ostatní, policisté zajistili a převezli na obvodní oddělení Čtyři Dvory k 

dalším úkonům," oznámila policejní mluvčí Lenka Krausová. 

Městská policie potvrdila, že vyjížděla kvůli rušení nočního klidu v Restauraci Verneovka. "Před 

naším příjezdem už ale na místě byla státní policie, která si událost převzala," shrnula mluvčí 

Věra Školková.  

Ke konfliktu musela vyrazit i záchranka. "Odváželi jsme čtyři lehce zraněné do nemocnice k 

ošetření. Jeden mladý muž a tři další lidé středního věku utrpěli tržné rány v obličeji," sdělila 

mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková. 

Co přesně se stalo, zatím není jasné. Většina aktérů byla silně opilá a každý z nich popisoval 

něco jiného. 

Podle prvotních informací nejspíš konflikt začal, když do podniku přišla skupinka hostů v době, 

kdy zde byla soukromá zábava. Okolnosti události se snad vyjasní, až bude možné vyslechnout 

účastníky incidentu ve střízlivém stavu. 

 

Sobota, 24. listopadu 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď.cz, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Divočák vnikl v centru Budějovic do obchodu a zranil ženu 
 Autor: Městská policie České Budějovice  

24.11.2018 11:51  

AKTUALIZOVÁNO - před 14 hodinami 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Policisté v Budějovicích měli v sobotu kuriozní zásah. Pronásledovali 

divočáka, který v Panské ulici vběhl do obchodu a způsobil tam spoušť. Z obchodu pak vyběhl 

a zamířil podél řeky. Mezitím ale ještě zranil ženu.  

V sobotu 24. listopadu krátce před půl dvanáctou dopoledne vyjížděla hlídka městské policie 

na oznámení o divokém praseti většího vzrůstu, které právě přeběhlo lávku ze Stromovky 

https://www.jcted.cz/budejovicko/divocak-vnikl-v-centru-budejovic-do-obchodu-a-zpusobil-spoust/
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směrem do centra města. Strážníci divočáka pronásledovali až do Panské ulice, kde vběhl do 

jedné z prodejen. Než se zvířeti podařilo vyběhnout ven, stačilo poničit vybavení prodejny. 

V blízkosti prodejny pak dokonce došlo ke střetu s kolemjdoucí ženou. Strážníci na místo 

přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ženu okamžitě převezla do českobudějovické 

nemocnice. 

Zjevně dezorientované prase nebylo možné odchytit, proto se strážníci snažili divočáka zahnat 

až za hranice města. Když se prase dostalo k řece v blízkosti pivovaru na Lidické třídě, skočilo 

do vody a přeplavalo řeku. Strážníkům se ho poté podařilo zahnat až do volné přírody 

v Roudném. O celé události informovali Policii ČR, která se bude zabývat dalším šetřením 

případu. 

Sobota, 24. listopadu 2018 

Zdroj: tydenikpolicie.cz, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Do centra Českých Budějovic se zatoulal divočák, zdemoloval zde jednu 

prodejnu a k zemi srazil ženu jdoucí po ulici 
 

Prase divoké se zatoulalo v sobotu dopoledne až do samého centra jihočeské metropole. V 

zoufalé snaze o únik poškodilo interiér jedné z prodejen v Panské ulici. Poté se dokonce střetlo 

s ženou stojící na ulici. Zdravotní stav ženy si vyžádal převoz do českobudějovické nemocnice. 

V sobotu 24. listopadu krátce před půl dvanáctou dopoledne vyjížděla hlídka městské policie 

na oznámení o divokém praseti většího vzrůstu, které právě přeběhlo lávku ze Stromovky 

směrem do centra města. Strážníci divočáka pronásledovali až do Panské ulice, kde vběhl do 

jedné z prodejen. Než se zvířeti podařilo vyběhnout ven, stačilo poničit vybavení prodejny. 

V blízkosti prodejny pak dokonce došlo ke střetu s kolemjdoucí ženou. Strážníci na místo 

přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ženu okamžitě převezla do českobudějovické 

nemocnice. 

Zjevně dezorientované prase nebylo možné odchytit, proto se strážníci snažili divočáka zahnat 

až za hranice města. Když se prase dostalo k řece v blízkosti pivovaru na Lidické třídě, skočilo 

do vody a přeplavalo řeku. Strážníkům se ho poté podařilo zahnat až do volné přírody v 

Roudném. 

O celé události informovali Policii ČR, která se bude zabývat dalším šetřením případu. 

 

  

http://tydenikpolicie.cz/do-centra-ceskych-budejovic-se-zatoulal-divocak-zdemoloval-zde-jednu-prodejnu-a-k-zemi-srazil-zenu-jdouci-po-ulici/
http://tydenikpolicie.cz/oblast/stc
http://tydenikpolicie.cz/oblast/pha
http://tydenikpolicie.cz/oblast/plk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/kvk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/ulk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/jhc
http://tydenikpolicie.cz/oblast/lbk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/vys
http://tydenikpolicie.cz/oblast/khk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/pak
http://tydenikpolicie.cz/oblast/jhm
http://tydenikpolicie.cz/oblast/zlk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/olk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/msk


 

  

ŠTÝFAL DAVID 10 

 

MONITORING TISKU - 47. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Sobota, 24. listopadu 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď.cz, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Šel z večírku, spadl do betléma 
  

24.11.2018 10:33  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Místo Ježíška se v betlémě na Náměstí Přemysla Otakara II. v pátek v noci 

ocitl neznámý muž. Spadl sem přes ohrazení, když procházel kolem. Devětatřicetiletému muži 

se v betlémě tak zalíbilo, že ho strážníci museli vyvést v poutech. 

 

V pátek 23. listopadu krátce před půlnocí spatřil operátor městského kamerového systému 

muže, který procházel kolem betléma na Náměstí Přemysla Otakara II. Sotva se držel na 

nohou. Kamera zaznamenala pád přímo do betléma, který už tu stojí jako předzvěst adventu 

a Vánoc. Muž se již nezvedl a zůstal ležet uvnitř. 

Na místo zamířila hlídka městské policie. Muž však měl pro strážníky jen pár peprných nadávek 

a odmítl z betléma odejít. O několik okamžiků později skončil v poutech. Na pomoc musel 

přispěchat i zaměstnanec místní bezpečnostní služby, který na žádost strážníků dočasně 

odstranil ohrazení betléma. Strážníci poté spoutaného muže odvedli do služebního vozidla. 

Skončil své dobrodružství na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici. Betlém 

naštěstí nevítaným zásahem podnapilého návštěvníka neutrpěl. 

Devětatřicetiletý muž z Českobudějovicka se nyní bude zpovídat z přestupku neuposlechnutí 

a znevážení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za ně mu hrozí pokuta do 15 tisíc korun. 

 

Sobota, 24. listopadu 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Edwin Otta 

S kulovnicí do města jedině v pouzdru 
České Budějovice - Majitel zbraně pozapomněl na nařízení zákona 

24.11.2018  

Neobvyklý zásah si připsali českobudějovičtí strážníci. 

 

"Ve středu 21. listopadu v půl jedenácté dopoledne strážníci městské policie spatřili na 

https://www.jcted.cz/budejovicko/sel-z-vecirku-spadl-do-betlema/
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/s-kulovnici-do-mesta-jedine-v-pouzdru-20181124.html
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Senovážném náměstí muže, který nesl v ruce dlouhou střelnou zbraň. Zákon o střelných 

zbraních majiteli ukládá povinnost nosit takovou zbraň na veřejnosti pouze v pouzdru," uvedl 

k události David Štýfal, tiskový mluvčí českobudějovické městské policie. Hlídka následně 

k muži přistoupila a vyzvala jej k prokázání totožnosti a k přeložení dokladů od držené zbraně. 

 

Pětasedmdesátiletý muž strážníkům k podání vysvětlení uvedl, že šel s kulovnicí do 

obchodního centra Mercury, kde si měl vyzvednout náhradní díl k této zbrani. Pouzdro 

a zbrojní průkaz si měl zapomenout ve vozidle, které bylo zaparkované nedaleko. 

 

"Muž uvedl zbraň do stavu vylučující její okamžité použití a byl hlídkou doprovozen k vozidlu, 

kde ji uložil do ochranného pouzdra. Hlídce poté předložil všechny potřebné doklady a 

oprávnění," doplnil k akci strážníků David Štýfal. Přesto se muž dopustil přestupkového 

jednání, kterým se bude dále zabývat českobudějovický správní orgán. 
 

Sobota, 24. listopadu 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Zuzana Gabajová 

Rozdivočelé prase zpustošilo obchod a na útěku zranilo ženu 
České Budějovice/VIDEO/ - Pěkných pár minut hrůzy si užily prodavačky v obchodě Domestika 

v Panské ulici v Českých Budějovicích. O ženě, kterou cestou zpátky do přírody divoké prase 

porazilo, ani nemluvě. 

24.11.2018 AKTUALIZOVÁNO 24.11.2018  

Strážníci městské policie prase z města vyhnali směrem k Roudnému.Foto: Deník / Zuzana 

Gabajová 

"Kolem půl dvanácté v sobotu se ozvala obrovská rána, vchodovými dveřmi k nám do obchodu 

vlétlo velké divoké prase," popsala děsivý zážitek prodavačka Květa Krutinová, která z něj byla 

ještě po hodině znatelně otřesená. "Strašně jsme se všichni lekli, protože prorazilo sklo. Máme 

sice šoupací dveře na fotobuňku, ale než se stihly otevřít, bylo uvnitř." 

 

Prase se o sklo dveří pořezalo, vletělo do obchodu a v panice běželo dál. "Rozprchli jsme se 

před ním a schovali se, radši jsme ho nechali řádit, nikoho ani nenapadlo ho nějak nahánět. 

Proběhlo komplet celý obchod až dozadu, bylo celé pořezané, všude byly kapky krve, po zemi, 

na zdech, na výrobcích, na textilu… Povlaky a polštáře jsou zničené, rozbilo nám i stoleček a 

velké zrcadlo. Mezitím jsme zavolali na policii, ať nám pomůžou." 

 

Prase nakonec z obchodu našlo cestu a zase vyběhlo ven. shodil jeden stoleček a jedno velké 

zrcadlo. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/policiste-v-budejovicich-nahaneli-divoke-prase-20181124.html
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"Jak ale vyběhlo z obchodu, srazilo nějakou paní, pro tu přijela dokonce i sanitka… pak prý 

odběhlo kolem Malše, přeplavalo ji a zaběhlo do lesa." 

 

Už teď s kolegyněmi řeší, co na to asi řekne pojišťovna a jestli to jejich pojistka pokryje. Jedno 

je ale jisté, na tenhle zážitek nikdy nezapomene. 

Kudy se prase do města dostalo, přiblížila mluvčí českobudějovické městské policie Věra 

Školková. 

"Prase přeběhlo lávku ze Stromovky po lávce do centra přes Piaristické náměstí," upřesnila. 

"Strážníci divočáka pronásledovali až do Panské ulice, kde vběhl do jedné z prodejen. Než se 

zvířeti podařilo vyběhnout ven, stačilo poničit vybavení prodejny. V blízkosti prodejny pak 

dokonce došlo ke střetu s kolemjdoucí ženou. Strážníci na místo přivolali zdravotnickou 

záchrannou službu, která ženu okamžitě převezla do českobudějovické nemocnice." 

Když se strážníkům nepodařilo prase odchytit, snažili se zahnat až za hranice města, běželo od 

centra na jih, přes Havlíčkovu kolonii. "Když se prase dostalo k řece v blízkosti pivovaru na 

Lidické třídě, skočilo do vody a přeplavalo Malši," doplnila mluvčí. "Strážníkům se ho poté 

podařilo zahnat až do volné přírody v Roudném." 

"Prase v městském parku, to není nic neobvyklého, zprávy máme ze spousty míst. Za 

Stromovkou už je krajina otevřená, směrem na Šindlovy dvory a dál," reagoval na zprávu 

o divočákovi řádícím v centru Pavel Pletka, jednatel českobudějovického mysliveckého 

sdružení, že prasata mohou hledat potravu v parkových trávnících. 

"Ale překvapuje mě, že přešlo přes lávku. Mohlo být raněné, postřelené nebo taky ochočené, 

těžko říct. Pamatuji případ, už je to dlouho, že se v Týně nad Vltavou do jednoho domu prase 

dobývalo, vyšlo dokonce po několika schodech, pak šlo přes náměstí, ale to bylo zraněné." 

Spousta lidí chová podle Pavla Pletky divoká prasata i doma. "Najdou opuštěné sele, to jim 

přijde roztomilé a ujmou se ho, a když poporoste, tak neví, co s ním, nabízejí ho dál nebo ho 

jednoduše vypustí do přírody." 

 

Sobota, 24. listopadu 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Jiří Kadlec 

Opilec v Budějcích rušil při spaní Ježíška, skončil v policejních poutech 
 sobota, 24. listopadu 2018, 14:00 

Měsíc a den před Štědrým dnem se neznámý muž rozhodl navštívit Ježíška s rodinou. Na 

budějckém náměstí se přes hrazení vydal do betléma. Jeho návštěva se ale trochu protáhla, 

takže koledníka nakonec v poutech vyprovodili policisté. Devětatřicetiletý muž v betlémě 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21946-opilec-v-budejcich-rusil-pri-spani-jeziska-skoncil-v-policejnich-poutech.html
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hledal místo k přespání, cestou z oslavy začátku víkendu se sotva držel na nohou. Spolubydlení 

se Svatou rodinou se mu zalíbilo a zůstal ležet uvnitř. Rušení spícího novorozeněte a jeho 

unavených rodičů přijela prošetřit policejní hlídka. Muž však měl pro přicházející strážníky jen 

pár peprných nadávek a odmítl z betléma odejít. O několik okamžiků později skončil v poutech 

a nedobrovolně se přestěhoval na záchytku. „Konečně zase máme svatý klid," shodli se po 

zásahu policistů Ježíškovi rodiče. "Devětatřicetiletý muž z Českobudějovicka se nyní bude 

zpovídat z přestupku neuposlechnutí a znevážení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za 

ně mu hrozí pokuta do patnácti tisíc korun," dodává policejní mluvčí Věra Školková.  
 

Sobota, 24. listopadu 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Jiří Kadlec 

Policie po Budějcích naháněla divočáka, pronásledování vzdala 

v Roudném 
 sobota, 24. listopadu 2018, 11:50 

Návštěvníci Budějc mohli v sobotu 24. listopadu kolem poledne nabýt dojmu, že v centru 

natáčí filmaři pokračování legendární komedie Slavnosti sněženek. Po ulicích se totiž s 

policejními vozy v zádech proháněl divočák. Nejdříve navštívil jeden z obchodů v Panské ulici. 

"Prase najednou vyběhlo z ulice vedle a proskočilo dveřmi, běhalo vevnitř v obchodě. Docela 

dost věcí tam zbouralo, pak přijeli měšťáci a chtěli ho chytit na oprátku. Prase vyběhlo ze dveří 

a zdrhalo ulicí, srazilo paní na kole a policajti ho jeli chytat," popisoval situaci z místa náš 

čtenář. Kanec ženu zranil, záchranka ji odvezla do nemocnice. Divočák si nejspíš byl zaběhat 

ve Stromovce, odkud se do centra dostal přes lávku. Z Panské ulice policejní kavalerie 

dezorientovaného sudokopytníka pronásledovala přes Lidickou kolem Samsonu, kde skočil do 

vody a přeplaval řeku. Strážníci honičku ukončili v Roudném, kde jim prase zamávalo z lesa. „O 

celé události jsme informovali Policii ČR, která se bude zabývat dalším šetřením případu," říká 

mluvčí městské policie Věra Školková.  
 

 

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21947-nepojmenovano-11-57-43-24112018.html
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Neděle, 25. listopadu 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Jiří Kadlec 

Po Senovážném náměstí se procházel muž s puškou, šel do Mercury pro 

náhradní díly 
 neděle, 25. listopadu 2018, 11:30 

Ve středu 21. listopadu si lidé na Senovážném náměstí v Budějcích mohli připadat jako na 

Divokém Západě. S kulovnicí v ruce se tam totiž procházel muž, na kterého hned nastoupila 

policejní hlídka. Podle Zákona o střelných zbraních má totiž každý povinnost nosit svou zbraň 

na veřejnosti v pouzdru. Na to policisté muže upozornili a požádali ho o doklady a zbrojní 

průkaz. Pro ty ho museli doprovodit do auta, kde si je zapomněl. Z mužových slov navíc zjistili, 

že mohl vyděsit ještě daleko více lidí – s puškou se totiž chystal do Mercury Centra, kam si do 

ní šel vyzvednout náhradní díl. „Muž uvedl zbraň do stavu vylučující její okamžité použití a byl 

hlídkou doprovozen k vozidlu, kde ji uložil do ochranného pouzdra. Hlídce poté předložil 

všechny potřebné doklady a oprávnění. Přesto se muž dopustil přestupkového jednání, kterým 

se bude dále zabývat českobudějovický správní orgán,“ říká mluvčí strážníků David Štýfal.  
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