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Kolemjdoucí zachránili bezdomovce, který skočil do Malše 

 

Náhodní kolemjdoucí zachránili ve středu večer šestapadesátiletého muže bez 
domova, který skočil do Malše. Svědci bez váhaní skočili za ním a vytáhli ho z chladné 
vody. Na místo okamžitě vyjížděly i hlídky městské policie. Zachráněný muž skončil v 
českobudějovické nemocnici.  

Svědky skoku muže do řeky Malše se stalo ve středu večer hned několik náhodných 
kolemjdoucích. Ti muži bez váhání přispěchali na pomoc a vytáhli ho z chladné vody. Když na 
místo přijeli i strážníci městské policie zjistili, že se jedná o jim známého muže. „Jaké byly 
úmysly šestapadesátiletého muže z Rumunska, dlouhodobě pobývajícího v ulicích jihočeské 
metropole, se na místě nepodařilo zjistit. Strážníci muže předali ho do rukou zdravotníků,“ 
uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková.  
  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25911-kolemjdouci-zachranili-bezdomovce-ktery-skocil-do-malse.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25911-kolemjdouci-zachranili-bezdomovce-ktery-skocil-do-malse.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25911-kolemjdouci-zachranili-bezdomovce-ktery-skocil-do-malse.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25911-kolemjdouci-zachranili-bezdomovce-ktery-skocil-do-malse.html
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Ochrana před nenechavci. Lesníci začali stromkům lámat větve 

 

V pohotovosti jsou v předvánočním čase všichni strážci lesů. I když nabídka stromků 
jako ozdoby domácností je u legálních prodejců veliká a sahá od tuzemských druhů 
smrčků, jedlí a borovic až k jedlím kavkazským, přece se najdou tací, kteří vyrazí do 
lesa s pilou, aby stromek získali podloudně. 

Strážci porostů proto nejen navyšují služby, v Budějovicích třeba i ve spolupráci s městskou 
policií, aby nenechavce odradili. Podle Ladislava Lalucha, vedoucího lesní výroby ve 
společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic se sahá až k drastickým opatřením. 
„Porosty hlídáme, používáme fotopasti, zalamujeme větve,“ popisuje Ladislav Laluch, jak se 
chrání nadějné jehličnany. 

Lesníci jim raději odlomí některé větve, aby je pohledově znehodnotili. Esteticky stromek 
utrpí, ale zvýší se naděje, že zůstane v lese. Běžně jsou totiž v prodeji stromky z plantáží nebo 
přesně určených prořezávek, které se dělají kvůli prosvětlení porostů. Nejvíce lesníky mrzí, 
když najdou v lese poražený třeba dvacetiletý strom, ze kterého si kdosi odnesl domů jen 
špičku.  

V Českých Budějovicích už začaly prodeje stromků u některých velkých obchoďáků. Ke koupi 
bývají tradičně na Piaristickém náměstí při trzích nebo v prodejně Lesů a rybníků města 
Českých Budějovic v Haškově ulici. Tam začne prodej 16. prosince. 

Činnost pytláků 

Budějovická městská policie, podle tiskové mluvčí Věry Školkové, kontroluje lesní porosty, kde 
by mohlo v předvánočním období docházet ke krádežím stromků, v rámci své běžné kontrolní 
činnosti. 

"Lesních oblastí, kde by mohlo ke krádežím docházet, však na katastrálním území města není 
mnoho. Největšími lesními plochami ve městě se vyznačuje lesopark Stromovka a Vrbenské 
rybníky, kde strážníci dohlížejí kromě možných krádeží stromků především na činnost pytláků, 
kteří v přírodní rezervaci neoprávněně rybaří," dodává Věra Školková. 

 

 

 

https://www.denik.cz/ekonomika/lesnici-zacali-stromkum-lamat-vetve-aby-je-ochranili-20191213.html
https://www.denik.cz/ekonomika/lesnici-zacali-stromkum-lamat-vetve-aby-je-ochranili-20191213.html
https://www.denik.cz/ekonomika/lesnici-zacali-stromkum-lamat-vetve-aby-je-ochranili-20191213.html
https://www.denik.cz/ekonomika/lesnici-zacali-stromkum-lamat-vetve-aby-je-ochranili-20191213.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93709&idc=7079618&ids=15162&idp=91397&url=http%3A%2F%2Fwww.svol.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93709&idc=7079618&ids=15162&idp=91397&url=http%3A%2F%2Fwww.svol.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93704&idc=7079618&ids=4915&idp=91358&url=http%3A%2F%2Fwww.kouzlolesa.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93704&idc=7079618&ids=4915&idp=91358&url=http%3A%2F%2Fwww.kouzlolesa.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93700&idc=7079618&ids=1452&idp=91471&url=https%3A%2F%2Fwww.chut.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93700&idc=7079618&ids=1452&idp=91471&url=https%3A%2F%2Fwww.chut.cz%2F
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Muž napadl v azylovém domě klienta, útočník skončil na záchytce 

 

Strážníci městské policie v úterý zasahovali u potyčky dvou mužů v azylovém domě. 
Čtyřiatřicetiletý muž, který se tam chtěl údajně ubytovat, potkal ve vstupních dveřích 
jednoho ze zdejších klientů a pustil se s ním do křížku. Hádka nakonec skončila 
fyzickým napadením. Agresor, který nadýchal 2,50 promile, skončil na záchytce. 

Konflikt mezi dvěma muži se odehrál v azylovém domě v Riegrově ulici. Hlídku na místo 
přivolal jeden ze zaměstnanců. „Do azylového domu údajně přišel čtyřiatřicetiletý muž, který 
se zde chtěl ubytovat. Muž sem však přišel značně podnapilý. Když byl z tohoto důvodu 
vykázán, zdálo se, že se jeho odchod objede bez potíží. Jenomže muž ve vstupních dveřích 
potkal jednoho ze zdejších klientů a začal se s ním hádat. Nakonec pak došlo i na ruční 
vyřizování účtů. Když útočník napadl klienta azylového domu, napadený muž se dal raději na 
ústup. Místo něj však vzala za své skleněná výplň dveří, kterou útočník rozbil zavřenou pěstí,“ 
řekla tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Agresor strážníkům vysvětlovat, že jednal v afektu. Podrobit se orientační dechové zkoušce na 
alkohol ale odmítl. Strážníci mezitím na místo přivolali záchranku, která muže převezla k 
lékařskému ošetření do českobudějovické nemocnice. Muž nakonec skončil na záchytce. 
Orientační zkouška na alkohol totiž ukázala výsledek 2,50 promile. Tím to ale pro útočníka 
neskončilo. Za přestupek proti majetku a přestupek proti občanskému soužití mu hrozí pokuta 
až 50 tisíc korun. Případem se bude dále zabývat správní orgán. 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25885-muz-napadl-v-azylovem-dome-klienta-utocnik-skoncil-na-zachytce.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25885-muz-napadl-v-azylovem-dome-klienta-utocnik-skoncil-na-zachytce.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25885-muz-napadl-v-azylovem-dome-klienta-utocnik-skoncil-na-zachytce.html


 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 4 

 

MONITORING TISKU – 50. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Čtvrtek, 12. prosince 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Jitka Davidová 

___________________________________________________________________________ 

V podnapilém stavu chtěl ubytovat v azylovém domě. Při odchodu 

napadl klienta 

Úterní potyčka v azylovém domě skončila rozbitými dveřmi a zraněním útočníka. Na 
místě zasahovali českobudějovičtí strážníci. Čtyřiatřicetiletý útočník nejprve 
podstoupil lékařské ošetření krvácejícího zranění, poté ulehl na lůžko protialkoholní 
a protitoxikomanické záchytné stanice. 

Jak uvedla mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková v úterý 10. prosince v půl 
deváté večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o potížích s potencionálním 
klientem do azylového domu v Riegrově ulici. 

„Do azylového domu údajně přišel čtyřiatřicetiletý muž, který se zde chtěl ubytovat. Muž sem 
však přišel značně podnapilý. Když byl z tohoto důvodu vykázán, zdálo se, že se jeho odchod 
obejde bez potíží. Jenomže muž ve vstupních dveřích potkal jednoho ze zdejších klientů a pustil 
se s ním do křížku,“ popsala mluvčí. 

Nejprve podle jejích slov přišla slovní výměna názorů, pak došlo i na ruční vyřizování účtů. 
„Když útočník napadl klienta azylového domu, napadený muž se dal raději na ústup. Místo něj 
však vzala za své skleněná výplň dveří, kterou útočník rozbil zavřenou pěstí. Čtyřiatřicetiletý 
muž se strážníkům k činu přiznal. Na vysvětlenou uvedl, že jednal v afektu. Podrobit se 
orientační dechové zkoušce na alkohol však odmítl,“ přiblížila mluvčí. 

Strážníci mezitím na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která muže za asistence 
strážníků v sanitním vozidle převezla k lékařskému ošetření do českobudějovické nemocnice. 
Poté byl pacient převezen k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici. Orientační dechová 
zkouška na alkohol, které ho podrobil zdravotnický personál, ukázala výsledek 2,50 promile. 

Pobytem na záchytné stanici však případ pro čtyřiatřicetiletého muže neskončil. Za přestupek 
proti majetku a přestupek proti občanskému soužití mu hrozí podle slov mluvčí strážníků Věry 
Školkové pokuta až 50 tisíc korun. Případem se bude dále zabývat správní orgán. 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-podnapilem-stavu-chtel-ubytovat-v-azylovem-dome-pri-odchodu-napadl-klienta-20191212.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-podnapilem-stavu-chtel-ubytovat-v-azylovem-dome-pri-odchodu-napadl-klienta-20191212.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-podnapilem-stavu-chtel-ubytovat-v-azylovem-dome-pri-odchodu-napadl-klienta-20191212.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-podnapilem-stavu-chtel-ubytovat-v-azylovem-dome-pri-odchodu-napadl-klienta-20191212.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7077877&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7077877&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93225&idc=7077877&ids=5618&idp=88025&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fuklid-uklidove-sluzby
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93225&idc=7077877&ids=5618&idp=88025&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fuklid-uklidove-sluzby
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93742&idc=7077877&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93742&idc=7077877&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F


 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 5 

 

MONITORING TISKU – 50. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Úterý, 10. prosince 2019 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Silně opilý Slovák zakončil svou procházku na předzahrádce, putoval 

na záchytku 

 

Hlídka strážníků městské policie řešila v neděli dopoledne opilého muže, který se 
usídlil u jednoho ze stolků předzahrádky a odmítal odejít. Lépe řečeno, ani toho nebyl 
schopen. Sedmačtyřicetiletý Slovák, který nemohl ani vstát, skončil na záchytce.  

Strážníci opilého Slováka našli v neděli okolo jedenácté hodiny dopoledne na náměstí 
v Budějcích. Hlídka zjistila, že jde o známou firmu. Muž posílený alkoholem nebyl ani schopen 
vstát. „Následně provedená dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 2,43 promile. 
Strážníci proto rozhodli o jeho převozu záchytku, kde ho o několik minut později předali do 
rukou zdejšího personálu,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková.  

 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25856-silne-opily-slovak-zakoncil-svou-prochazku-na-predzahradce-putoval-na-zachytku.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25856-silne-opily-slovak-zakoncil-svou-prochazku-na-predzahradce-putoval-na-zachytku.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25856-silne-opily-slovak-zakoncil-svou-prochazku-na-predzahradce-putoval-na-zachytku.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25856-silne-opily-slovak-zakoncil-svou-prochazku-na-predzahradce-putoval-na-zachytku.html
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Opilý muž vyrval z dlažby kolostav, hrozí mu pokuta až padesát tisíc 

 

Strážníci městské policie řešili včera v noci vandala, kterému se do cesty postavil 
kolostav umístěný před vchodem městské radnice. Jedenatřicetiletý muž ho násilím 
vytrhl z dlažby. Hlídka vandalovi dala dýchnout. Zkouška na alkohol u něj ukázala 
výsledek 2,78 promile. 

Opravdu veselou cestu z večírku měli včera v noci dva muži z Budějc. Když procházeli okolo 
radnice, jednomu z nich do oka padl stojan na jízdní kola a násilím ho vytrhl z dlažby. „Po 
úspěšně vykonaném vandalském činu oba dva muži pokračovali v chůzi do Biskupské ulice, kde 
je zastavili strážníci. K poškození kolostavu se pachatel pod tíhou důkazu ve formě kamerového 
záznamu přiznal,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Hlídka měla u muže podezření, že se posilnil alkoholem. To se nakonec i potvrdilo. 
Jedenatřicetiletý vandal nadýchal 2,78 promile. Šetřením celého případu se bude dále zabývat 
příslušný správní orgán. Muži hrozí za přestupek proti majetku pokuta až 50 tisíc korun. 

 

Opravdu%20veselou%20cestu%20z%20večírku%20měli%20včera%20v%20noci%20dva%20muži%20z%20Budějc.%20Když%20procházeli%20okolo%20radnice,%20jednomu%20z%20nich%20do%20oka%20padl%20stojan%20na%20jízdní%20kola%20a%20násilím%20ho%20vytrhl%20z%20dlažby.%20„Po%20úspěšně%20vykonaném%20vandalském%20činu%20oba%20dva%20muži%20pokračovali%20v%20chůzi%20do%20Biskupské%20ulice,%20kde%20je%20zastavili%20strážníci.%20K%20poškození%20kolostavu%20se%20pachatel%20pod%20tíhou%20důkazu%20ve%20formě%20kamerového%20záznamu%20přiznal,“%20uvedla%20tisková%20mluvčí%20strážníků%20Věra%20Školková.
Opravdu%20veselou%20cestu%20z%20večírku%20měli%20včera%20v%20noci%20dva%20muži%20z%20Budějc.%20Když%20procházeli%20okolo%20radnice,%20jednomu%20z%20nich%20do%20oka%20padl%20stojan%20na%20jízdní%20kola%20a%20násilím%20ho%20vytrhl%20z%20dlažby.%20„Po%20úspěšně%20vykonaném%20vandalském%20činu%20oba%20dva%20muži%20pokračovali%20v%20chůzi%20do%20Biskupské%20ulice,%20kde%20je%20zastavili%20strážníci.%20K%20poškození%20kolostavu%20se%20pachatel%20pod%20tíhou%20důkazu%20ve%20formě%20kamerového%20záznamu%20přiznal,“%20uvedla%20tisková%20mluvčí%20strážníků%20Věra%20Školková.
Opravdu%20veselou%20cestu%20z%20večírku%20měli%20včera%20v%20noci%20dva%20muži%20z%20Budějc.%20Když%20procházeli%20okolo%20radnice,%20jednomu%20z%20nich%20do%20oka%20padl%20stojan%20na%20jízdní%20kola%20a%20násilím%20ho%20vytrhl%20z%20dlažby.%20„Po%20úspěšně%20vykonaném%20vandalském%20činu%20oba%20dva%20muži%20pokračovali%20v%20chůzi%20do%20Biskupské%20ulice,%20kde%20je%20zastavili%20strážníci.%20K%20poškození%20kolostavu%20se%20pachatel%20pod%20tíhou%20důkazu%20ve%20formě%20kamerového%20záznamu%20přiznal,“%20uvedla%20tisková%20mluvčí%20strážníků%20Věra%20Školková.
Opravdu%20veselou%20cestu%20z%20večírku%20měli%20včera%20v%20noci%20dva%20muži%20z%20Budějc.%20Když%20procházeli%20okolo%20radnice,%20jednomu%20z%20nich%20do%20oka%20padl%20stojan%20na%20jízdní%20kola%20a%20násilím%20ho%20vytrhl%20z%20dlažby.%20„Po%20úspěšně%20vykonaném%20vandalském%20činu%20oba%20dva%20muži%20pokračovali%20v%20chůzi%20do%20Biskupské%20ulice,%20kde%20je%20zastavili%20strážníci.%20K%20poškození%20kolostavu%20se%20pachatel%20pod%20tíhou%20důkazu%20ve%20formě%20kamerového%20záznamu%20přiznal,“%20uvedla%20tisková%20mluvčí%20strážníků%20Věra%20Školková.

