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Šla za školu, ale čapli ji  
České Budějovice – Vynechat školu se rozhodla ve středu 14letá slečna. Už chvíli po 9. h ji 

vyhmátl strážník v Kanovnické ulici. Měla smůlu, že tam byla se staršími kamarády a kolem 

nich pobíhal pes bez vodítka. Dle vyhlášky města musí být čtyřnožci na řemenu, takže 22letý 

majitel měl na krku přestupek. A školačka průšvih. 

Tvrdila sice, že místo vyučování chce navštívit v nemocnici nemocnou maminku, o čemž prý 

druhý rodič rotvrdil ví. Že si to vymyslela, pominku, telefon otci. S ním se strážníci dohodli, že 

ji odvezou do školy. Předali ji výchovné poradkyni a další už obstará oddělení sociálně právní 

ochrany dětí. 

 

Pondělí, 18. února 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Spící opilý jel na záchytku 

České Budějovice – Práci s 34letým mužem ze Strakonicka měli v sobotu městští policisté. 

Odpoledne před půl druhou vyjeli kvůli oznámení o spícím muži u čerpací stanice ve 

Strakonické ulici. Po probuzení se opilý člověk ani nedokázal postavit na nohy, což bylo 

pochopitelné. Strážníci u něj naměřili 3,45 promile, navíc krvácel z rány na hlavě. Když 

přijela záchranka, nastoupil do sanitky, ale po příjezdu k nemocnici odmítl nechat se ošetřit. 

„Začal strkat do strážníků a snažil se utéci. V tom mu ale okamžitě zabránili, nasadili mu 

služební pouta a odvedli na chirurgickou ambulanci,“ popsala mluvčí městské policie Věra 

Školková. Po ošetření ho zdravotníci v doprovodu strážníků převezli na záchytku. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/spici-opily-jel-na-zachytku-20190218.html


 

  

ŠTÝFAL DAVID 2 

 

MONITORING TISKU - 8. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Úterý, 19. února 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 5 

Autor: zz 

Spící opilý jel na záchytku  
Krátce z regionu 

České Budějovice – Práci s 34letým mužem ze Strakonicka měli v sobotu městští policisté. 

Odpoledne před půl druhou vyjeli kvůli oznámení o spícím muži u čerpací stanice ve 

Strakonické ulici. Po probuzení se opilý člověk ani nedokázal postavit na nohy, což bylo 

pochopitelné. Strážníci u něj naměřili 3,45 promile, navíc krvácel z rány na hlavě. Když přijela 

záchranka, nastoupil do sanitky, ale po příjezdu k nemocnici odmítl nechat se ošetřit. "Začal 

strkat do strážníků a snažil se utéci. V tom mu ale okamžitě zabránili, nasadili mu služební 

pouta a odvedli na chirurgickou ambulanci," popsala mluvčí městské policie Věra Školková. Po 

ošetření ho zdravotníci v doprovodu strážníků převezli na záchytku. 

 

Pátek, 22. února 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: win, kam 

U rybníků mějte psa na vodítku  
Na ledě jednoho z Vrbenských rybníků se v minulých dnech objevila mrtvá labuť. 

České Budějovice – Skvrny od krve na těle mrtvé labuti by podle obyvatele Českých Budějovic 

Jiřího Březiny mohly nasvědčovat, že se vznešený pták stal obětí psího útoku. Čtenář 

upozorňuje, že nekázeň některých majitelů psů je v lokalitě, která je evropsky významnou ptačí 

rezervací, podle jeho zkušenosti běžným jevem. "Potkávám nekonečný proud pejskařů z 

nedalekého sídliště Máj a dobrá polovina psů není na vodítku, včetně velkých plemen," zlobí 

se. Psi podle něj často odbíhají daleko od pánů, útočí na ptáky, zahánějí je a plaší. "Někdy na 

to majitele upozorním a nepřejte si znát jejich reakce," říká Jiří Březina. 

Hana Kratochvílová z Českých Budějovic, která si párkrát do roka na místo zajde na procházku, 

jeho slova potvrzuje. Pejskaři podle ní psy na vodítku často nemají. "Je to běžná věc. Když je 

teplo, tak se psi v těch rybnících i koupou," říká. 

Například městská policie se ale výtkám brání. Podle mluvčího Davida Štýfala se kontrolám psů 

strážníci věnují pravidelně. Podle statistiky jich vykonají až 1400 za rok. Jedna hlídka je 

primárně určena pro kontrolu psů, v rámci služby se tomu věnují ale i ostatní strážníci. 
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U Vrbenských rybníků jsou prakticky denně. "Problém v této lokalitě je, že hlídku pejskaři vidí 

už zdaleka. 

A když přijde k majiteli psa, už je zvíře na vodítku," vysvětluje mluvčí. 

V obecně závazné vyhlášce města platné od 30. března 2013 jsou Vrbenské rybníky vedle 

historického jádra města včetně parku Na Sadech, Lannovy třídy a Sokolského ostrova určeny 

jako prostranství, kde je nutné mít psa na vodítku. Městská policie má podle mluvčí strážníků 

Věry Školkové právo kontrolovat i poplatek ze psa či známku.  

---  

"Problém u Vrbenských rybníků je, že hlídka je vidět zdaleka. A když přijde k majiteli psa, už je 

zvíře na vodítku," říká mluvčí strážníků. 

 

Pátek, 22. února 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 

Po resuscitaci skončil v rukou záchranářů 
22.2.2019  

České Budějovice - Muži v nesnázích pomohli v uplynulých dnech českobudějovičtí městští 

strážníci. 

David Štýfal, mluvčí městské policie v Českých Budějovicích uvedl, že se ona událost odehrála 

při běžné kontrolní činnosti na Husově třídě. "Tady strážníci zahlédli skupinku osob, které se 

skláněla k ležícímu muži. Hlídka ihned zastavila a přispěchala na pomoc," vyprávěl. 

 

Dodal, že strážníci zjistili, že muž slavil své šedesáté narozeniny. "Ve chvíli, kdy vyšel na ulici, 

ucítil bolest na hrudi, která vystřelovala do levé ruky a sesunul se v bezvědomí na zem. Vše 

nasvědčovalo tomu, že dostal infarkt. Ještě před příjezdem strážníků začala jedna 

z přítomných žen muže resuscitovat a další svědek události zavolal posádku zdravotnické 

záchranné služby," popisoval. 

 

"Nicméně v následujících chvílích se muži znovu přitížilo a znovu upadl do bezvědomí," 

vyprávěl s tím, že strážníci muže znovu resuscitovali a do příjezdu záchranářů udržovali jeho 

základní životní funkce. Poté byl předán do lékařské péče a byl převezen posádkou ZZS do 

nemocnice na další nezbytná vyšetření. 

 

zdroj:%20https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/po-resuscitaci-skoncil-rukou-zachranaru-20190222.html
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Autor: Adéla Cinklová 

Českobudějovičtí strážníci zachránili šedesátiletého muže 
sobota, 23. února 2019, 12:52 

Hlídka strážníků z Budějc pomohla staršímu muži, který slavil narozeniny v jedné z restaurací 

na Husově třídě. Hlídka, která zahlédla skupinku osob jak se sklání k ležícímu muži, ihned 

zastavila a přispěchala na pomoc. „Strážníci zjistili, že muž slavil své šedesáté narozeniny. Ve 

chvíli, kdy vyšel na ulici, tak ucítil bolest na hrudi, která vystřelovala do levé ruky a sesunul se 

v bezvědomí na zem. Vše nasvědčovalo tomu, že dostal infarkt. Ještě před příjezdem strážníků 

začala jedna z přítomných žen muže resuscitovat a další svědek události zavolal posádku ZZS,“ 

řekl tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. Při příjezdu strážníků byl muž při vědomí a s hlídkou 

komunikoval. Nicméně v následujících chvílích se muži přitížilo a znovu upadl do bezvědomí. 

Strážníci muže do příjezdu záchranářů několikrát resuscitovali a udržovali jeho základní životní 

funkce. Poté byl předán do lékařské péče a byl převezen posádkou ZZS do nemocnice na další 

nezbytná vyšetření.  

 

Neděle, 24. února 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Opilý muž se potkal se strážníky městské policie hned dvakrát 
 neděle, 24. února 2019, 11:45 

Českobudějovičtí strážníci měli v pátek plné ruce práce. Hned dvakrát je zaměstnal opilý muž 

bez domova, který nejprve usnul na záchodech v jenom z barů v Biskupské ulici, další problém 

byl pak na záchytce. „Na oznámení o muži uzamčeném na toaletě baru v Biskupské ulici 

vyjížděla hlídka městské policie v pátek 22. února krátce po druhé hodině ranní. Strážníkům 

se podařilo otevřít toaletu, kde nalezli jim známého osmačtyřicetiletého muže bez domova. 

Krvácející zranění muže v obličeji přimělo strážníky přivolat na místo přivolali zdravotnickou 

záchrannou službu. Zdravotníci poté muže za asistence strážníků v sanitním vozidle převezli k 

lékařskému ošetření do českobudějovické nemocnice,“ řekla tisková mluvčí strážníků Věra 

Školková. Hlídka ale muže neviděla tu noc naposledy. Když se dozvěděl, že po ošetření 

poputuje na záchytku, začal se bránit. Strážníci tak vyjížděli do zdravotnického zařízení znovu. 

Za jejich asistence se pak podařilo zdravotníkům umístit muže na lůžko. 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/22902-ceskobudejovicti-straznici-zachranili-sedesatileteho-muze.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22909-opily-muz-se-potkal-se-strazniky-mestske-policie-hned-dvakrat.html

