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Podnapilý agresor demoloval azylový dům 

České Budějovice - Pětatřicetiletý muž značně posilněný alkoholem se rozhodl pátek 
1. února strávit v azylovém domě v Riegrově ulici. 

Alkohol je však pro zdejší pobyt překážkou. Muž však trval na tom, že zůstane.  

Strážníci vyjeli v půl druhé odpoledne do azylového domu, kam je zavolala zaměstnankyně, 
které viditelně alkoholem posilněný dotyčný razantně odmítl orientační dechovou zkoušku. 
Ženinu výzvu, aby tedy odešel, odmítl také. Věra Školková, mluvčí městské policie, vypráví: 
"Ve chvíli, kdy si pokyn k opuštění azylového domu vyslechl i od samotných strážníků, se 
situace přiostřila. Muž nešetřil nadávkami na adresu přítomných a vzduchem začaly létat i kusy 
nábytku, které mu přišly pod ruku. Strážníci proti agresivnímu muži museli použít donucovací 
prostředky. V poutech ho pak převezli k pobytu na protialkoholní a protitoxikomanickou 
záchytnou stanici." 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-agresor-demoloval-azylovy-dum-20190203.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-agresor-demoloval-azylovy-dum-20190203.html
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Večírek na dětském hřišti přerušili strážníci 

České Budějovice – Na dětském hřišti si udělali v pátek 1. února tři nezletilci večírek. 

Tisková mluvčí městské policie Věra Školková vypráví: "V deset hodin večer spatřil operátor 
městského kamerového systému na Sokolském ostrově dvě dívky a jednoho chlapce 
posedávající na dětském hřišti. Zjevně nezletilé děti přitom popíjely alkohol a pod jejich 
nohama se hromadily nedopalky cigaret. Na místo již v té době mířila hlídka městské policie."  

Na místě policie nalezla dvě čtrnáctileté dívky a o dva roky staršího chlapce. "Na dotaz 
strážníků, jak se k alkoholu dostaly, přišly se zvláštním vysvětlením. Lahev tvrdého alkoholu 
údajně nalezly v blízkém parku," vypráví dále Věra Školková.  

Když strážníci provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, nadýchaly dívky 0,38 a 
0,22 ‰, starší chlapci přístroj naměřil 0,52 ‰. Rodiče převzaly děti z rukou strážníků. 
Šestnáctiletý mladík si navíc od strážníků vysloužil pokutu za znečištění veřejného 
prostranství." Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu," dodává Věra Školková. 

 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vecirek-na-detskem-hristi-prerusili-straznici-20190203.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vecirek-na-detskem-hristi-prerusili-straznici-20190203.html
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Strážníci v Budějovicích načapali náctileté s tvrdým alkoholem, flaška 

prý ležela v parku 

Dvě čtrnáctileté dívky a jejich o dva roky starší kamarád měli v pátek problémy se zákonem 
v Českých Budějovicích kvůli popíjení alkoholu. Strážníci městské policie je zahlédli pomocí 
bezpečnostních kamer. Trojice tvrdila, že se k alkoholu dostala náhodou, když lahev našla 
v nedalekém parku. 

Tři náctiletí si pro mejdan kolem desáté hodiny večer vybrali dětské hřiště na Sokolském 
ostrově. „Operátor městského kamerového systému spatřil zjevně nezletilé děti, jak popíjely 
alkohol a pod jejich nohama se hromadily nedopalky cigaret,“ popsala mluvčí strážníků Věra 
Školová. 

Na místo vyrazila hlídka městské policie, která dechovou zkouškou zjistila u dívek 0,38 a 0,22 
promile alkoholu a u chlapce 0,52. Trojice podle mluvčí tvrdila, že lahev alkoholu našla 
v blízkém parku. 

„Prostřednictvím operačního střediska městské policie pak byli vyrozuměni zákonní zástupci 
všech přítomných dětí. Ti si své ratolesti z rukou strážníků převzali. Šestnáctiletý mladík si 
navíc od strážníků vysloužil pokutu za znečištění veřejného prostranství,“ upřesnila Školková 
s tím, že si případ převezme oddělení sociálně právní ochrany dětí magistrátu. 

 

  

https://www.novinky.cz/krimi/496284-straznici-v-budejovicich-nacapali-nactilete-s-tvrdym-alkoholem-flaska-pry-lezela-v-parku.html
https://www.novinky.cz/krimi/496284-straznici-v-budejovicich-nacapali-nactilete-s-tvrdym-alkoholem-flaska-pry-lezela-v-parku.html
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Lahev tvrdého jsme našli v parku, tvrdili náctiletí pijáci strážníkům 
 

Trojici popíjejících a kouřících teenagerů našla na dětském hřišti v Českých Budějovicích 
městská policie. Když strážníci ptali, kde k alkoholu náctiletí přišli, dostalo se jim odpovědi, 
že lahev tvrdého ležela v nedalekém parku. 

Veselící se trojice si všiml operátor na městských kamerách v pátek v deset hodin večer. Zjevně 
nezletilé děti na záběrech ze Sokolského ostrova popíjely alkohol a pod jejich nohama se 
hromadily nedopalky cigaret. Poslal proto okamžitě na místo hlídku.  

Ta na hřišti zastihla dvě čtrnáctileté dívky ve společnosti o dva roky staršího kamaráda. „Na 
dotaz strážníků, jak se k alkoholu dostali, přišli se zvláštním vysvětlením. Lahev tvrdého 
alkoholu údajně nalezli v blízkém parku,“ popsala mluvčí strážníků Věra Školková.  

Strážníci tak vytáhli alkotestery a provedli trojici orientační dechovou zkoušku. Dívky 
nadýchaly 0,38 a 0,22 promile, u jejich staršího kamaráda ukázal přístroj hodnotu 0,52 
promile.  

Prostřednictvím operačního střediska městské policie pak byli vyrozuměni zákonní zástupci 
všech přítomných dětí. Ti si své ratolesti z rukou strážníků převzali. 

Šestnáctiletý mladík si navíc od strážníků vysloužil pokutu za znečištění veřejného prostranství. 
Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického 
magistrátu. 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/alkohol-hriste-straznici-nactileti.A190202_131950_budejovice-zpravy_zuf
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/alkohol-hriste-straznici-nactileti.A190202_131950_budejovice-zpravy_zuf
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Děti si uspořádaly alkoholový večírek. Láhev prý našly v parku 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pátek 1. února v deset večer spatřil operátor městského kamerového 
systému na Sokolském ostrově dvě dívky a jednoho chlapce posedávající na dětském hřišti. 
Zjevně nezletilé děti přitom popíjely alkohol a pod jejich nohama se hromadily nedopalky 
cigaret. Na místo již v té době mířila hlídka městské policie.  

Strážníci zde zastihli dvě čtrnáctileté dívky ve společnosti o dva roky staršího kamaráda. Na 
dotaz strážníků, jak se k alkoholu dostaly, přišly se zvláštním vysvětlením. Láhev tvrdého 
alkoholu údajně nalezly v blízkém parku. Strážníci u všech následně provedli orientační 
dechovou zkoušku na alkohol. Dívky nadýchaly 0,38 a 0,22 ‰, u jejich staršího kamaráda 
ukázal přístroj hodnotu 0,52 ‰.  

Prostřednictvím operačního střediska městské policie pak byli vyrozuměni zákonní zástupci 
všech přítomných dětí. Ti si své ratolesti z rukou strážníků převzali. Šestnáctiletý mladík si 
navíc od strážníků vysloužil pokutu za znečištění veřejného prostranství. Případem se bude 
dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

 

  

https://www.jcted.cz/deti-si-usporadaly-alkoholovy-vecirek-lahev-pry-nasly-v-parku/
https://www.jcted.cz/deti-si-usporadaly-alkoholovy-vecirek-lahev-pry-nasly-v-parku/
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Podnapilá matka nebyla schopna postarat se o svou malou dceru, 

nadýchala skoro tři promile  

 
Strážníky do jednoho z domů na Pražské třídě zavolala včera po osmé hodině večer babička 
dítěte. Podle slov hlídky městské policie vznikl spor mezi manžely ve chvíli, kdy otec nechtěl 
své dítě svěřit do péče, na první pohled opilé ženy. Ta prý nebyla schopna se o dívenku 
postarat.  

„Strážníky do bytu uvedla žena, která jim předem celou situaci popsala. Její syn k ní přivedl 
svou pětiletou dceru a žádal jí, aby se o ní do zítřejšího dne postarala. Důvodem měla být 
podnapilá matka holčičky, která si pro ni přišla. Požití většího množství alkoholu se u ženy 
skutečně potvrdilo. Orientační dechová zkouška na alkohol u ní ukázala výsledek 2,71 ‰. Žena 
sama přiznala, že k alkoholu přidala i antidepresiva, která pravidelně užívá,“ popsala tisková 
mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.  

Celý případ předali strážníci na oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického 
magistrátu. 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22665-podnapila-matka-nebyla-schopna-postarat-o-svou-malou-dceru-nadychala-skoro-tri-promile.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22665-podnapila-matka-nebyla-schopna-postarat-o-svou-malou-dceru-nadychala-skoro-tri-promile.html
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Opilá matka chtěla dítě 

České Budějovice – O dítě se přetahovali manželé v bytě babičky na Pražské třídě. Ve čtvrtek 
po osmé večer tam proto vyrazili strážníci. 

Otec nehodlal matce, jež si pro dceru přijela, potomka předat, protože byla jasně podnapilá a 
neschopná se o ni postarat. 

Zamýšlel nechat dítko u babičky. Že je matka zřízená, potvrdila dechová zkouška s výsledkem 
2,71 promile. „Žena sama přiznala, že k alkoholu přidala i antidepresiva, která pravidelně 
užívá,“ mluvčí strážníků Věra Školková. Holčička zůstala a mámu si podá oddělení sociálně 
právní ochrany dětí magistrátu. 

 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opila-matka-chtela-dite-20190201.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opila-matka-chtela-dite-20190201.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92782&idc=6421991&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92539&idc=6421991&ids=823&idp=87438&url=http%3A%2F%2Fwww.pharmaagency.cz%2F
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Týrání dvou psů a kočky musel na majitelku oznámit její syn 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci českobudějovické městské policie řešili v neděli večer případ 
týrání dvou psů a jedné kočky, o které se jich majitelka téměř nestará. Případ oznámil její 
syn, kterému nebyl osud zvířat lhostejný. Pětašedesátileté ženě teď za týrání zvířat hrozí 
pokuta až 500 tisíc korun nebo jejich odebrání.  

Strážníci byli včera večer přivoláni do jednoho z bytů v Rudolfovské ulici. Přivolal je syn 
majitelky, podle kterého se jeho matka o dva psy a kočku nestará a protože mu nejsou 
lhostejní, chodil se o ně starat sám. „V minulosti byla údajně zvířata i několik dní zavřená v 
bytě a trpěla nedostatkem vody i potravy. Když mladý muž zjistil, jak se věci mají, začal se o 
zvířata starat sám. O tom, že zvířata zjevně díky němu nedostatkem potravy netrpí, se strážníci 
sami přesvědčili. Situaci popsanou jeho slovy potvrdila i žena ze sousedního bytu," řekla mluvčí 
strážníků Věra Školková. 

Strážníci ženu kontaktovali telefonicky a on jim tvrdila, že má dohodu se synem, že se o zvířata 
postará. „Adresu svého skutečného bydliště však žena odmítla strážníkům sdělit. 
Čtyřiadvacetiletý muž přislíbil, že se o zvířata postará do doby, než bude rozhodnuto o jejich 
osudu," dodala mluvčí.  

https://www.jcted.cz/tyrani-dvou-psu-a-kocky-musel-na-majitelku-oznamit-jeji-syn/
https://www.jcted.cz/tyrani-dvou-psu-a-kocky-musel-na-majitelku-oznamit-jeji-syn/

