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K plnému košíku se nechtěl znát   
 

České Budějovice – Jednapadesátiletý muž z Českého Krumlova si v jednom z českobudějovických 

obchodů naplnil košík věcmi, za které nehodlal zaplatit. Podle tiskového mluvčího městské policie 

Davida Štýfala se muž pokusil se zbožím utéct. 

 O víkendu přijalo operační středisko městské policie oznámení o muži, který se měl pokusit odcizit 

vystavené zboží. Při příjezdu strážníků byl údajný pachatel obestoupen trojicí mužů z bezpečnostní 

agentury obchodního domu. "Nejprve zapíral a hlídce uvedl, že za zboží přesahující hodnotu tří a půl 

tisíce korun chtěl zaplatit. 

 Proč byl i s nezaplaceným zbožím v košíku mimo prodejnu však vysvětlit nedokázal a ke krádeži se 

posléze přiznal," uvedl k případu David Štýfal. Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si 

událost převzala k dalšímu řešení. 

 Strážníci o víkendu vyrazili například i k potyčce dvou mužů na sídlišti Vltava. Na místě nalezli 

zraněného jednoho z aktérů, kterému poskytli první pomoc a přivolali záchranku. Muž byl odvezen do 

nemocnice a případ převzala k dalšímu šetření Policie ČR.  
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Opilého muže sedícího na lavičce v parku převezli na záchytku. 

Nadýchal přes tři promile 
Více než tři promile alkoholu nadýchal muž, kterého našli dnes ráno strážníci na lavičce v parku Na 

Sadech. Muž se podle svědků třásl zimou. Městští policisté proto přivolali záchranáře, kteří rozhodli o 

převozu na záchytnou stanici. 

K muži, který seděl na lavičce v parku Na Sadech, vyjížděli strážníci městské policie dnes ráno. „Dostali 

jsme oznámení o muži, který zjevně trpí zimou a sedí na lavičce v parku Na Sadech. Strážníci po příjezdu 

na místo zjistili, že se jedná o osmatřicetiletého muže z Českých Budějovic, který nebyl schopný odejít 

po svých," popsala mluvčí městské policie Věra Školková. 

Strážníci u muže provedli dechovou zkoušku na alkohol, která ukázala 3,14 promile. Na místo byla 

proto přivolána zdravotnická záchranná služba. „Lékař zkonstatoval, že muž není ohrožen na životě ani 

zdraví, proto byl za asistence strážníků v sanitním vozidle převezen k pobytu na protialkoholní 

záchytnou stanici," dodala mluvčí. 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/29555-opileho-muze-sediciho-na-lavicce-v-parku-prevezli-na-zachytku-nadychal-pres-tri-promile.html
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Školková upozornila, že podobné případy nemusí vždy skončit dobře. „Domněnka, že alkohol v zimě 

zahřeje, sice platí, to však pouze v malém množství. Se vzrůstající hladinou alkoholu totiž ztrácí člověk 

daleko rychleji teplo a může snadno prochladnout. A to zvláště při dlouhodobém pobytu v zimě nebo 

mrazu," vysvětlila. 

 

 

  

 

 

 


