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Do celorepublikové akce Jehla se dnes zapojí i českobudějovičtí strážníci
úterý, 18. dubna 2017, 06:28
V jeden den, a to právě dnes, budou strážníci čistit svá města od použitých jehel a injekčních
stříkaček. Do celorepublikové akce Jehla se zapojí více než 410 městských policistů ze třiceti
měst. A účastní se i českobudějovičtí strážníci. Pražští strážníci zopakovali svou výzvu vůči
kolegům z dalších měst.
Do celorepublikové akce Jehla, kterou si poprvé společně vyzkoušelo osm městských a
obecních policií loni na podzim, se zapojili další strážníci. V úterý 18. dubna spojí síly strážníci
z třiceti měst a obcí České republiky a pokusí se s přicházejícím jarem vyčistit svá města od
nebezpečného infekčního materiálu po narkomanech. Do celostátní akce se zapojí více než
410 strážníků včetně asistentů prevence kriminality. „A stejně jako na podzim, tak i teď se
Jehly zúčastní i strážníci z Českých Budějovic," podotkl mluvčí Městské policie České
Budějovice David Štýfal.
V úterý ráno vyrazí strážníci vybaveni ochrannými prostředky, jako jsou boxy na infekční
materiál, kleště nebo dlouhé pinzety, ochranné rukavice a desinfekční spreje prohlédnout
primárně dětská hřiště a pískoviště, nepřehledná a skrytá místa, málo frekventované stezky,
domovní výklenky, okolí mostních konstrukcí. Kontrole neujdou také parky a odpočinkové
zóny. V mnoha městech strážníkům pomohou také asistenti prevence kriminality, kteří
důvěrně znají prostředí tzv. vyloučených lokalit. Vedle očisty města je smyslem celé akce snížit
také riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoci k hlubšímu povědomí o správném chování
při nálezu injekční stříkačky.
„Pokud někde najdete nebo zahlédnete tento infekční materiál, sami ho kvůli vlastní
bezpečnosti nesbírejte, ale neprodleně zavolejte na linku tísňového volání 156. Městské
policie zajistí odborný sběr i jeho následnou likvidaci," apelují na veřejnost strážníci. Sběrem
jehel se všechny zapojené městské policie zabývají celoročně při běžné hlídkové činnosti, ale
často také při cílených opatřeních, kdy je sběr injekčních stříkaček jejich hlavním úkolem.
Předcházejí tak nebezpečí, jemuž jsou vystaveny hlavně děti, ale bezpochyby také domácí
zvířata jako psi a kočky. Strážníci aktivně spolupracují také se státními policisty a předávají jim
informace o výskytu narkomanů. Tato zjištění jsou jedním z užitečných vodítek při potírání
drogové kriminality.
A která města se do akce Jehla zapojí? Kromě už zmiňovaných Českých Budějovic to jsou také:
Břeclav, Český Těšín, Dobruška, Havířov, Hodonín, Cheb, Chodov, Jihlava, Karlovy Vary,
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Karviná, Kladno, Kroměříž, Liberec, Mladá Boleslav, Nejdek, Nové Město nad Metují, Opava,
Ostrava, Ostrov, Pardubice, Plzeň, Praha, Rakovník, Sokolov, Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem,
Veselí nad Moravou, Zlín.

Středa, 19. dubna
Zdroj: Prima Family
Autor: Adéla Cinklová
___________________________________________________________________________

Městští strážníci hledali nebezpečné jehly pohozené narkomany
Monika LEOVÁ, moderátorka:
Naši reportéři byli v terénu s městskými strážníky. Zapojili se do celostátní akce a hledali
nebezpečné jehly pohozené narkomany. Nejenže jich našli dost, ale prozradí vám i co dělat,
když takovou jehlu najdete nebo se o ni, nedej bože, poraníte.
osoba:
Tady jsou nějaký feťáci?
osoba:
Ne, tady akorát chlastaj.
osoba:
Tady akorát chlastaj, takže nikdo nic si nepíchá tady, jo.
Adéla CINKLOVÁ, redaktorka:
Českobudějovičtí strážníci pečlivě sledují zem. Místa pod mosty, procházejí kolem keřů, laviček
hledají i v trávě. Všichni se účastní celorepublikové akce Jehla. Standardně každý den najdou
okolo 5 až 6 použitých jehel. Konečné dnešní číslo 25 kusů je tak velkým úspěchem. Není
výjimkou, že na pohozené jehly upozorňují i sami obyvatelé, což se potvrdilo například v
Liberci.

Daniela BUŠKOVÁ, mluvčí Městské policie Liberec:
Řádově můžeme říct, že to je každý týden zhruba několik telefonátů, kdy oznamují občané
nález jehly.
Adéla CINKLOVÁ, redaktorka:
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Ti ovšem jen málokdy vědí, co s nimi mají dělat. Jak se zachovat, když jehlu přeci jen najdete?
Jiří PEŘINA, strážník Městské policie Liberec:
Rozhodně na to nesahat, protože člověk je nevidí jako, co tam může být od žloutenky typu C
až, já nevím, HIV. Člověk musí mít respekt a trošku takovou pokoru, protože nikdy nevím jako,
co mě čeká, rozhodně se chci vrátit zdravej domů.
Adéla CINKLOVÁ, redaktorka:
Pokud se o nalezenou jehlu zraníte, nemusíte panikařit. Oděrka nebo píchnutí určitě
neznamenají jistou nákazu infekční nemocí, podle statistik je riziko 1:100 a lékaři vás budou
sledovat minimálně půl roku.
Aleš CHRDLE, lékař českobudějovického infekčního oddělení:
První, co by měli udělat, je snažit se nepíchnout se, ale když už se to stane, náhodou omylem,
tak co nejlepší je prostě zajít na, za praktickým lékařem nebo na urgentní příjem nemocnice.
Adéla CINKLOVÁ, redaktorka:
Strážníci ale dnešním dnem rozhodně v hledání jehel nekončí. Do terénu vyrazí hned, jak jim
to čas dovolí. Adéla Cinklová a Libor Tampier, Prima FTV.

Sobota, 22. dubna
Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: Yvetta Chmelová
___________________________________________________________________________

Jsem ředitelem městské policie, vykřikoval muž, který obtěžoval
kolemjdoucí v centru Budějc
sobota, 22. dubna 2017, 17:11

Vulgárními výkřiky opakovaně obtěžoval lidi v centru Českých Budějovic dvaatřicetiletý muž
bez domova. Některým dokonce vyhrožoval ublížením na zdraví. V pátek tak několikrát
zaměstnal strážníky i policisty. První stížnost na zmiňovaného muže zazanamenali
českobudějovičtí strážníci v půl jedenácté dopoledne, kdy u katedrály Sv. Mikuláše v Kněžské
ulici pokřikoval na kolemjdoucí. Na místo okamžitě vyjížděla smíšená hlídka městské policie a
Policie České republiky a zastihla tam strážníkům i policistům dobře známého muže bez
domova. Jakmile muž spatřil přicházející hlídku, rychle se posadil na lavičku a nevzrušeně se
rozhlížel po okolí. Žádný svědek, který by dosvědčil jeho protiprávní jednání, se však
nepřihlásil.
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„O necelou hodinu později vyjížděla hlídka ve stejném složení na oznámení o psychicky
narušeném muži, který svými výkřiky vzbuzuje u kolemjdoucích vážné obavy. Při příjezdu
hlídky na místo dvaatřicetiletý podezřelý muž zbystřil, sebral si své věci a zdánlivě nevzrušeně
odcházel pryč. Strážník s policistou však muže vzápětí zastavili. Hlídka na místě prověřila
všechny skutečnosti, ze kterých byl muž při oznámení na linku 156 obviněn. Ten ale odvětil, že
si ničeho vědom není. Svěřil se, že na místě čeká na svou matku. V tomto případě muž bez
postihu nevyvázl. Během přítomnosti hlídky stačil znečistit chodník nedopalky cigaret.
Stejného přestupku proti veřejnému pořádku se však muž již v posledním roce dopustil
opakovaně. V tomto případě se z něj bude zpovídat správnímu orgánu. Tentokrát mu hrozí
pokuta až do výše 30 tisíc korun," popsala mluvčí českobudějovické městské policie Věra
Školková.
Muž se ale se svými prohřešky nespokojil. V pravé poledne vyjížděla hlídka městské policie na
oznámení o muži obtěžujícím kolemjdoucí u budovy českobudějovického magistrátu na
Náměstí Přemysla Otakara II. Strážníci spatřili dotyčného muže, jak se schovává u Samsonovy
kašny. Ten se odtud úprkem vydal do ulice U Černé věže. Jakmile ho hlídka městské policie
zastavila, zvedl ruce nad hlavu a ukazoval jimi na strážníky vulgární gesta. Tentokrát
strážníkům sdělil, že mu patří zdejší budovy a dokonce i to, že je ředitelem městské policie.
„Přitom kolem sebe plival a strážníkům odmítl předložit své doklady. Ti ho nakonec museli
předvést na obvodní oddělení Policie České republiky, kde policisté ověřili jeho totožnost.
Dvaatřicetiletý muž přidal ke svým dosavadním prohřeškům i přestupek neuposlechnutí výzvy
úřední osoby při výkonu její pravomoci," upřesnila mluvčí Školková. Dalším pátečním jeho
počinem proti zákonu bylo nevybíravé obtěžování dvou žen v ulici Kněžská. Ženy zastavil a
požadoval po nich peněžní příspěvek. Jakmile ženy odmítly, následovala z jeho strany snůška
nadávek a výhrůžek ublížením na zdraví.
Strážníci podle popisu dotyčného muže již dobře věděli, o koho se jedná. S přispěním svědka
se vydali hledat výtečníka do budovy českobudějovického magistrátu v Kněžské ulici, kde se
měl ukrýt. Při příjezdu strážníků na místo dotyčného muže již vyváděli z budovy dva policisté.
Ti byli náhodnými svědky výpadů muže, který při svém útěku stačil ohrozit ženu jedoucí na
jízdním kole a slovně napadat další lidi včetně samotných policistů. V ruce měl přitom smeták,
který sebral v budově magistrátu. Strážníkům i policistům tvrdil, že patří jeho matce. Ti se však
mezitím dozvěděli, že matka žije v zahraničí, on sám je zaměstnancem ruského prezidenta a
dokonce bývalým ministrem vnitra. „Jakmile však uviděl přijíždějící posily městské policie, s
výhrůžkami následoval výpad proti jednomu ze strážníků. Strážníci spolu s přítomnými
policisty okamžitě zasáhli a s použitím donucovacích prostředků muži nasadili pouta. Muž
skončil v rukou policistů, kteří si celou věc převzali k dalšímu prošetření," dodala Věra
Školková.

Nedělě, 23. dubna
Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)
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VIDEO: Při preventivní akci Jehla sebrali budějčtí strážníci pětadvacet
kusů infekčního materiálu neděle
23. dubna 2017, 08:59
Pětadvacet použitých jehel a injekčních stříkaček našli českobudějovičtí strážníci při
preventivní jarní akci Jehla. Do ní se zapojilo více než 420 městských policistů, včetně asistentů
prevence kriminality, z dvaatřiceti měst České republiky. Přestože se strážníci napříč
republikou této činnosti věnují pravidelně v rámci běžného výkonu služby, jsou tato cílená
preventivní opatření velmi důležitá, například i pro spolupráci se státními policisty, kdy jim
strážníci předávají informace o výskytu narkomanů. Tato zjištění jsou jedním z užitečných
vodítek při potírání drogové kriminality.
Strážníci z 32 měst v jeden den spojili své síly a pokusili se vyčistit svá města od infekčního
materiálu a tím předejít možnému nebezpečí, kterému jsou vystaveny hlavně děti, ale také
domácí zvířata. Zároveň se snažili rozšířit povědomí o správném chování při nálezu injekční
stříkačky. Do preventivní akce se zapojilo přes 420 strážníků, včetně asistentů prevence
kriminality. V Jihočeském kraji to kromě českobudějovické mětské policie byli také táborští
strážníci. „V našem městě bývá nejvíce infekčního materiálu vždy v nákladovém prostoru
nádraží, které patří v Českých Budějovicích mezi nejvyhledávanější místa narkomanů lidí bez
domova," uvedl David Štýfal, mluvčí českobudějovické městské policie, která se v tomto směru
zaměřuje nejen na místa u nádraží, ale kontroluje i prostory pod mosty a také dětská hřiště.
Městská policie na sběr a likvidaci odhozených použitých jehel a injekčních stříkaček vybavena,
rukavicemi, pinzetami i speciálními nádobkami, a proto žádá, aby lidé sami takový infekční
materiál nesbírali. „V případě, že občané někde najdou nebo zahlédnou tento infekční
materiál, žádáme je, aby ho sami z důvodu vlastní bezpečnosti nesbírali, ale neprodleně
zavolali na linku tísňového volání „156“ a strážníci městské policie zajistí odborný sběr i jeho
následnou
likvidaci,“
apelují
na
veřejnost
strážníci.

Nedělě, 23. dubna
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
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Lidé se nevyspali, z několika ulic zněla hlasitá hudba
České Budějovice - Několik případů rušení nočního klidu řešili v noci na neděli českobudějovičtí
strážníci.
Mluvčí strážníků Věra Školková upřesnila, že hlasitá hudba a hluk zněly nejen z nočních
podniků, ale také z bytů, kde se lidé bavili s přáteli. "V noci ze soboty na neděli vyjížděli
strážníci v Českých Budějovicích k pěti takovým případům," spočítala mluvčí.
Již v sobotu po deváté hodině večerní přijalo operační středisko městské policie stížnost na
hlučnou skupinu osob v parku Na Sadech, kde se k jejich zábavě přidával i psí štěkot. Noční klid
sice ještě nenastal, strážníci však skupinu přesto zkontrolovali. Přítomní se vzápětí odebrali do
jiných koutů města.
Rušení nočního klidu začalo krátce po půlnoci. Strážníci vyjeli na oznámení o hlasité hudbě,
která zněla z ulice J. Plachty. Strážníci zjistili, že se jedná o oslavu v uzavřené společnosti.
Přesto se jim podařilo kontaktovat pětadvacetiletého muže zodpovědného za organizaci
zábavy a zjednali pořádek. K vyřešení případu postačila domluva.
O deset minut později vyjížděli strážníci do ulice Větrná na sídliště Máj. Noční klid měli rušit
obyvatelé jednoho z bytů v panelovém domě hlasitou hudbou. Po příjezdu hlídky městské
policie se již obyvatelé zřejmě spokojili se zábavou bez hudby. I přesto však jejich hlasité
projevy rušily spánek ostatních obyvatel domu. Strážníkům na zazvonění otevřel
jedenadvacetiletý nájemník, který za všechny své společníky přislíbil klid. Ten také skutečně
nastal.
Krátce po druhé hodině ranní si stěžovali obyvatelé Chelčického ulice, že jejich spánek ruší
hlučná hudba vycházející z blízkého baru. Ještě před tím, než hlídka městské policie dojela na
místo, provozovatelé nočního podniku stačili hlučnou zábavu ukončit. Strážníci i přesto
setrvali na místě a dohlédli na to, aby se situace neopakovala.
Ve stejnou dobu si obyvatelé Suchého Vrbného stěžovali na hudbu a hlasitou zábavu
odehrávající se v jednom z bytů v ulici E. Beneše. Na stejné oznámení vyjížděla i hlídka Policie
ČR, která si řešení události převzala ještě před příjezdem hlídky městské policie.
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