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Pátek, 21. února 2020 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Zloděj se pokusil ukrást pokladnu, sám se nakonec udal policii 

 

Strážníci městské policie řešili dnes ráno zloděje, který se z rychlého občerstvení na 
Lannovce pokusil včera ukrást pokladnu. Byla ale prý moc těžká, tak ji nechal ležet a z místa 
utekl. Jeho černé svědomí ho dohnalo k tomu, že se sám udal na policii.  

Devětatřicetiletý pachatel chtěl pokladnu z rychlého občerstvení ukrást včera večer. „Údajně 
prý byla tak těžká, že ji upustil. Nechal tedy pokladnu ležet na místě a utekl. Svědomí mu ale 
nedovolilo spát, a proto se dnes ráno odhodlal k přiznání. Mezitím se však posilnil nejednou 
sklenkou alkoholu,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková, která dodala, že muž u 
výslechu nadýchal téměř dvě promile.  

Strážníci na služebnu mezitím přivolali i policisty, kteří se šetřením případu budou dále 
zabývat.  
  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26591-zlodej-se-pokusil-ukrast-pokladnu-sam-se-nakonec-udal-policii.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26591-zlodej-se-pokusil-ukrast-pokladnu-sam-se-nakonec-udal-policii.html
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Pondělí, 17. února 2020 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Bezdomovec si ustlal v centru Budějc, nadýchal téměř pět promile 

 

Strážníci městské policie vyjížděli v pátek k muži, který ležel u katedrály svatého Mikuláše v 
Budějcích. Na místě zjistili, že se jedná o bezdomovce, který se velmi posilnil alkoholem. Po 
probuzení totiž nadýchal téměř pět promile. Noc tak strávil na záchytce.  

Velké štěstí měl bezdomovec, který si po vypití velkého množství alkoholu ustal v centru 
Budějc. Zachytila ho totiž městská kamera a na místo ihned vyjela hlídka strážníků.  

„Muže se podařilo probudit a podrobit orientační dechové zkoušce. Přístroj na měření alkoholu 
v dechu strážníkům ukázal hodnotu téměř pět promile,“ uvedl tiskový mluvčí strážníků David 
Štýfal. Na místo přijel i lékař, který vyloučil ohrožení na životě. Bezdomovec ale rovnou putoval 
na záchytku, kde pod lékařským dohledem strávil noc.  
  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26555-bezdomovec-si-ustlal-v-centru-budejc-nadychal-temer-pet-promile.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26555-bezdomovec-si-ustlal-v-centru-budejc-nadychal-temer-pet-promile.html
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Pondělí, 17. února 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Jitka Davidová 

___________________________________________________________________________ 

Muž bez domova nadýchal pět promile 

 

K opilému muži bez domova vyjížděli českobudějovičtí strážníci. Ti ho probudili u katedrály 
svatého Mikuláše a testovali na alkohol. 

Mluvčí českobudějovických strážníků, David Štýfal uvedl, že ležící osobou je muž bez domova. 
"Hlídce se muže podařilo probudit a podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. Přístroj 
na měření alkoholu v dechu strážníkům ukázal hodnotu téměř pět promile," sdělil mluvčí. 

Strážníci podle něho na místo přivolali lékaře, který vyloučil ohrožení na životě a následně 
rozhodl o převozu muže na protialkoholní záchytnou stanici, kde strávil noc pod lékařských 
dohledem. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-bez-domova-nadychal-pet-promile-20200217.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-bez-domova-nadychal-pet-promile-20200217.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7236136&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7236136&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz

