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Dva podnapilí řidiči dojezdili, teď čekají na obvinění
České Budějovice – Dva hříšníky, kteří s alkoholem v krvi usedli za volant, dopadli
českobudějovičtí strážníci. Jednou jim pomohl i záznam z kamery. Oba řidiče čeká obvinění z
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Podle tiskové mluvčí budějovických strážníků Věry Školkové oslovil v pátek večer hlídku na
sídlišti Máj vedoucí jednoho z místních supermarketů a požádal o pomoc. Krátce předtím byl
totiž napaden zjevně podnapilým zákazníkem. Ten právě usedal za volant motorového vozidla
a chystal se k odjezdu. Strážníci vozidlo ještě u výjezdu z parkoviště zastavili. Z dechu řidiče
skutečně ucítili alkohol a dechová zkouška u čtyřicetiletého řidiče ze Slovenska ukázala
alarmující výsledek 1,65 ‰.
Dalším výtečníkem je čtyřiačtyřicetiletý muž z Prachaticka. V sobotu po půlnoci si ho všimla
hlídka vycházející ze služebny strážníků na Máji, když se ukrýval za vozidlem. Údajně čekal na
kamaráda. Strážníci muže varovali, aby neusedal za volant. O necelou hodinu později však
kamera zachytila, jak se muž pokusil odjet z parkoviště. Vrátil se ale zpět, vůz zaparkoval a
rychle odcházel. Při snaze odjet totiž naboural do zábradlí a jiného auta. Strážníci podle Věry
Školkové muže dostihli a dechové zkouška ukázala výsledek 1,57 ‰.

Pondělí, 16. dubna 2018
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: redakce

Bez pomoci strážníků by poštolka zahynula
České Budějovice - Strážníci speciálně vyškolení na odchyt zvířat osvobodili o víkendu
poštolku.
Když všímavá 72letá obyvatelka Jeronýmovy ulice viděla, že na střeše domu uvízl dravý pták a
marně se snaží vyprostit ze střešní zábrany proti usedání ptactva, ihned volala na linku 156.
„Žena zavedla strážníky na půdu, odkud byl dravec střešním oknem na dosah. Zjistili, že není
zraněná a pomohli jí na svobodu,“ popsala zásah mluvčí městské policie Věra Školková.
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Akce Jehla. V úterý se zapojí do sběru jehel a stříkaček strážníci v
Českých Budějovicích a v Táboře
JIŽNÍ ČECHY - Více než 450 strážníků ze 38 měst se zapojí do celostátní akce Jehla. V úterý 17.
dubna budou čistit svá města od použitých jehel a injekčních stříkaček. Vedle očisty města je
smyslem snížit riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoci hlubšímu povědomí o správném
chování při nálezu injekční stříkačky. Do úterní akce se zapojí jako jediní v Jihočeském kraji
strážníci v Českých Budějovicích a v Táboře. Konkrétně táborští strážníci zaznamenali od
začátku dubna významný nárůst oznámení občanů o nálezu stříkaček nebo jehel. O nárůstu
hovoří i čísla z Českých Budějovic. Při této akci v roce 2015 našli strážníci osm jehel, o rok
později už téměř 900.
V roce 2015 společně akci Jehla vyzkoušela města Praha a Brno, v následujících letech se
zapojili další strážníci. Letos spojí síly strážníci 38 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 jak 450 strážníků včetně 42 asistentů prevence kriminality.
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. Strážníci apelují na veřejnost, aby v případě, že někde naleznou nebo zahlédnou tento
infekční materiál, aby ho sami z důvodu vlastní bezpečnosti nesbírali, ale zavolali na linku
tísňového volání 156. Městské policie zajistí odborný sběr i likvidaci. Sběrem jehel se všechny
zapojené městské policie zabývají celoročně při běžné hlídkové činnosti.
V Táboře se do akce zapojí čtyři strážníci, kteří zkontrolují předem vytipované rizikové lokality.
K dispozici budou mít i vlastní detektor kovů. Odstraněný infekční materiál strážníci předávají
do centra Auritus v Klokotské ulici, se kterým v této oblasti dlouhodobě spolupracují.
hlavním městě Praze Libor Hadrava, který má vedle bezpečnosti na starost i prevenci k tomu
uvedl: „Preventivních akcí není nikdy dost. Přestože je to činnost, kterou strážníci dělají běžně
v rámci své každodenní práce, jsou tato cílená opatření chvályhodná. Jsem proto velmi rád, že
každý rok Prahu podpoří více měst, které se do akce zapojí."
Kdo se letos zapojí? České Budějovice, Český Těšín, Frýdek – Místek, Havířov, Hodonín, Hradec
Králové, Cheb, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kroměříž, Lanškroun, Liberec, Mariánské Lázně,
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Mladá Boleslav, Modřice, Náchod, Nejdek, Nové Město nad Metují, Olomouc, Opava, Ostrava,
Ostrov, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Přelouč, Přerov, Rakovník, Rotava, Sokolov, Tábor,
Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem, Veselí nad Moravou, Zlín.
Rekapitulace za uplynulé roky:
Rok 2015
Města: Brno, Praha
zapojeno: 80 strážníků
Rok 2016
Města: Dobruška, Brno, České Budějovice, Pardubice, Plzeň, Praha, Ostrava, Trutnov
zapojeno: 200 strážníků
Rok 2017
Města: Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Dobruška, Havířov, Hodonín, Cheb, Chodov,
Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kroměříž, Liberec, Mladá Boleslav, Nejdek, Nové Město
nad Metují, Opava, Ostrava, Ostrov, Pardubice, Plzeň, Praha, Přelouč, Rakovník, Sokolov,
Tábor, Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem, Veselí nad Moravou, Zlín
zapojeno: 420 strážníků

Úterý, 17. dubna 2018
Zdroj: ČRo Plus
Autor: rozhlas

Policejní akce Jehla
Martin KARLÍK, moderátor
Více než 450 strážníků z 38 měst dnes sbíralo použité injekční stříkačky a jehly, které po sobě
nechali narkomani. Čistili hřiště, pískoviště, okolí mostů, parky, a další místa a to třeba v Praze,
Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Jihlavě nebo i menších městech jako například v
Přelouči, případně Lanškrouně. Takovéto pravidelné úklidy se konají od roku 2015. Na tento
velký jarní úklid nazvaný Akce Jehla se teď budu ptát mluvčí Městské policie hlavního města
Prahy Ireny Seifertové. Hezký večer.
Irena SEIFERTOVÁ, mluvčí Městské policie hlavního města Prahy
Dobrý večer vám i posluchačům.
ŠTÝFAL DAVID
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Martin KARLÍK, moderátor
Jak často se vydávají strážníci v Praze sbírat jehly?
Irena SEIFERTOVÁ, mluvčí Městské policie hlavního města Prahy
Tak možná by bylo na začátek vhodné zmínit, že vlastně sběr injekčních stříkaček a použitých
jehel a dalšího materiálu po narkomanech patří k běžné práci strážníků, k jejich každodenní
činnosti a to samozřejmě nejen v Praze. Strážníci vedle této denní činnosti samozřejmě také
reagují na oznámení od občanů, na linku 156 v případě nálezů, ale pokud bych tuhle chvíli
hovořila pouze za Prahu, tak vlastně vedle té denní činnosti například strážníci v Praze z
hlídkového útvaru, kteří mají celou městskou působnost, tak se jednou měsíčně sběru tohoto
kontaminovaného odpadu věnují každý měsíc a samozřejmě dále pořádáme městské akce
dvakrát do roka a to vždy na jaře a na podzim. Kdy se do akce zapojí jeden den strážníci z celé
Prahy a do této oblasti právě spadá i dnešní celorepubliková akce a jenom bych vás opravila,
nakonec se vlastně zapojilo 40 městských a obecných policií a bylo celkem 470 strážníků.
Martin KARLÍK, moderátor
Děkujeme za aktualizaci, určitě příjemná informace, že jich je nakonec víc. Kolik jehel se v
Praze takto najde?
Irena SEIFERTOVÁ, mluvčí Městské policie hlavního města Prahy
Tady by se nabízelo asi nějaké celoroční nebo roční srovnání. Já, když jsme připravovali tenhle
ten rozhovor nebo jsme se na něm domlouvali, tak se mi podařil dohledat pouze čísla za roky
2015 a 2016. Ale říkám, pokud by posluchače zajímal i rok 2017, tak jsem ho schopna třeba
zítra nebo pozítří dohledat. Tak jenom abychom si udělali představu, v roce 2015 v Praze se
našlo za rok přes 16 tisíc materiálů po narkomanech. A v roce 2016 to bylo něco přes 12 tisíc,
a pokud bych měla vzít v úvahu tu dnešní vlastně akci jehla, tak v Praze strážníci sebrali přes,
nebo strážníci sebrali 121 kusů odpadu, což je o více jak tři desítky méně než tomu bylo v
loňském roce. Zásluhu na tom má mimo jiné za nás spolupráce právě s městskými částmi,
které dětská hřiště spravují a samozřejmě i spolupráce s neziskovým organizacemi. Navíc 14
dní před námi probíhala také celorepubliková akce Ukliďme Česko, kdy Pražané v rámci této
akce oznámili na linku tísňového volání 156 nález celkem 21 kusů infekčního materiálu, o který
s strážníci samozřejmě také postarali.
Thomas KULIDAKIS, komentátor deníku Právo
A máte informaci o tom, jak často se někdo o takovou náhodně nalezenou jehlu zraní?
Irena SEIFERTOVÁ, mluvčí Městské policie hlavního města Prahy
No, tohle není otázka úplně na nás, jako na městskou policii, protože my takové statistiky
nevedeme. Možná by to bylo lepší se obrátit třeba na záchrannou službu nebo na nějaké
zdravotnické zařízení. Ale poslední případy, na který si pamatuji, tak je z letošního února, kdy
pražští strážníci zasahovali u případu možného zranění čtyřletého chlapce a injekční stříkačky,
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kterou nalezl na dětském hřišti v Praze 9. Chlapec si hrál, pak si jí strčil do rukávu a vlastně
vzhledem k tomu jeho nízkému věku nebylo snadné zjistit, zda k tomu samotnému poranění
došlo, protože to riziko ale nešlo vyloučit tak, strážníci společně chlapce naložili do vozidla, s
paní učitelkou a odvezli ho na vyšetření do nemocnice.
Martin KARLÍK, moderátor
Říká mluvčí Městské policie hlavního města Prahy Irena Siefertová. Díky a hezký večer.
Irena SEIFERTOVÁ, mluvčí Městské policie hlavního města Prahy
Hezký večer i vám.
Martin KARLÍK, moderátor
A dalším hostem ve vysílání už je Aleš Herzog, vedoucí terénních programů organizace
Sananim, hezký večer. Tak vy jste se také dneska vydal sbírat jehly?
Aleš HERZOG, vedoucí terénních programů, organizace Sananim
Terénního programu, nikoliv v rámci akce policistů, ale ano.
Martin KARLÍK, moderátor
Jak takové sbírání a hledání vypadá, jak se třeba chráníte, abyste se sami nezranili a
nepopíchali o ty nalezené jehly.
Aleš HERZOG, vedoucí terénních programů, organizace Sananim
Sbíráme pomocí pinzet, nesbíráme ani rukama ani nedoporučujeme sbírat v rukavicích.
Například u těch oranžových nebo červených víček může dojít k domu, že ta injekční jehla,
která je vevnitř, takže ideální je sbírat prostřednictvím nějaké pinzety nebo podobného
nástroje.
Martin KARLÍK, moderátor
Je pravdou, že někteří narkomani nějakou tu jehlu někde nastraží, tak schválně, aby se o ní
někdo poranil nebo jsou to spíš takové ty městské legendy, že se něco takového stává?
Aleš HERZOG, vedoucí terénních programů, organizace Sananim
Za 20 let tvojí profesní kariéry jsem se s tím potkal asi dvakrát nebo třikrát, takže to jsou jakoby
nějaké setiny a to je otázka,kdo to zkrátka byl. Musím říct, že každoroční výměnné programy
v republice, sociální služby, míní přes 6 milionů injekčních setů, takže výrazná část 96, 7, 8 %
injekčních stříkaček skončí přímo v těch výměnných programech a pak i nějaká menší část,
která velmi malá v řádu stovek až tisíců, která je někde jakoby pohozená, z větší části si myslím
ale, že je to způsobem spíš jako že to někdo někde pohodí na zemi, ne na místě, kde aplikoval,
místa nejsou úplně vábná, kde lidé tolik nechodí.
Martin KARLÍK, moderátor
ŠTÝFAL DAVID
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Co vlastně hrozí při poranění za nákazu, když člověk o tu jehlu zavadí?

Aleš HERZOG, vedoucí terénních programů, organizace Sananim
Obecně to riziko je relativně nízké. Nejvyšší riziko by bylo u žloutenky typu B, pak by byla
žloutenka typu C, pak HIV, to by bylo velice malé riziko nákazy, protože ty viry vydrží velmi
málo. Nicméně i kdyby to tak jako nebylo a to se většinou stane, když člověk nakažen není, tak
je to velmi nepříjemné, protože člověk musí zhruba 3 měsíce až půl roku vlastně čekat na
výsledky testu, až se potvrdí, že se skutečně nenakazí, je to psychicky náročné a velmi
nepříjemné. Zjišťuje u těch jehel, které takhle sbíráte, jestli na nich je nějaká infekce nebo
prostě zahodíte, zlikvidujete a nestaráte se o to víc.
Aleš HERZOG, vedoucí terénních programů, organizace Sananim
My je přímo likvidujeme a nezjišťujeme to u těch injekčních setů, ale testujeme tu populaci
těch lidí, kteří injekčně užívají drogy. To znamená, víme, že u české populace lidí, kteří užívají,
tak je ta promořenost HIV velmi malá, právě díky výměnným programům injekčních setů. Ta
je skutečně jakoby velmi malá. A relativně vyšší promořenost je u té žloutenky typu C, právě
to riziko, že se někdo nakazí o tu stříkačku s tím od někoho, kdo měl tu žloutenku, je spíše
jakoby menší, když stříkačka byla nějakou delší dobu na vzduchu, tak naštěstí je malá šance.
Bohužel ale člověk bude dlouhou dobu čekat, než přijde to potvrzení toho negativního
výsledku.
Martin KARLÍK, moderátor
Říká Aleš Herzog, vedoucí terénních programů organizace Sananim, díky za váš čas a hezký
večer.

Úterý, 17. dubna 2018
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: redakce

Bez pomoci strážníků by poštolka zahynula
České Budějovice - Strážníci speciálně vyškolení na odchyt zvířat osvobodili o víkendu
poštolku.
"Když všímavá 72letá obyvatelka Jeronýmovy ulice viděla, že na střeše domu uvízl dravý pták
a marně se snaží vyprostit ze střešní zábrany proti usedání ptactva, ihned volala na linku 156.
"Žena zavedla strážníky na půdu, odkud byl dravec střešním oknem na dosah. Zjistili, že není
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zraněná a pomohli jí na svobodu," popsala zásah mluvčí městské policie Věra Školková.

Úterý, 17. dubna 2018
Zdroj: Právo, str. 10
Autor: kal

Pasažér napadl revizora
Muž (51), který jel načerno českobudějovickou MHD, napadl revizora. Stalo se tak o uplynulém
víkendu. Černý pasažér skončil v poutech.
"Hlídka městské policie si všimla dvou mužů, kteří se perou. Muž, ve kterém strážníci poznali
revizora, se snažil bránit útoku rozezleného muže. Útočník na výzvy strážníků nereagoval. Ti
ho museli odtrhnout a nasadit mu pouta," uvedla mluvčí městské policie Věra Školková.
Důvodem potyčky byla jízda bez řádně označené jízdenky. Muž navíc nadýchal 1,61 promile
alkoholu. Nakonec se ale napadenému revizorovi omluvil.

Úterý, 17. dubna 2018

Zdroj: PRIMA Family
Autor: redakce

Strážníci dnes po celé ČR sbírali injekční stříkačky po narkomanech
Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka
Reportérka Adéla Cinklová vyrazila do ulic a parků se strážníky v Českých Budějovicích. Do akce
"Jehla" se zapojilo na 40 měst. Hledali se jehly a pohozené použité injekční stříkačky od
narkomanů, které mohou být velmi nebezpečné.

Adéla CINKLOVÁ, redaktorka
Strážníci procházejí kolem keřů, laviček, hledají i v trávě a na dětských hřištích. Všichni se
účastní celorepublikové akce "Jehla". Už na jejím začátku bylo jasné, že hledání a sbírání
takzvaných "buchen" jak se mezi závislými jehlám přezdívá, jim dává zabrat. Je jich opravdu
hodně.
Denis ŠUMPELA, strážník
ŠTÝFAL DAVID
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Nacházíme se v prostorách vlakového nádraží. Hledali jsme přibližně 20 minut a za těch 20
minut jsme našli 8 injekčních stříkaček.
Adéla CINKLOVÁ, redaktorka
Ne, všichni lidé ale ví jak se zachovat a co dělat, když jehlu přece jen najdou.
osoba
Asi bych ji měla někde odevzdat. Nevím, jestli v lékárně.
osoba
No určitě kdybych ji našla, tak bych zavolala městskou policii, aby ji sebrali. Takže vím, jsem
ponaučena, protože jehlu tady potkávám furt.
David ŠTÝFAL, mluvčí městské policie České Budějovice
Opravdu se stává, že v případě nálezu jehly ji lidé vezmou do ruky, potom ji hodí do
odpadkového koše, případně do kanálu. Neměli by na tu jehlu vůbec sahat, můžou se vždycky
obrátit na linku 156 na městskou policii. Strážníci přijedou a jehlu odborně zlikvidují.
Adéla CINKLOVÁ, redaktorka
Pokud se o nalezenou jehlu zraníte, rozhodně vyhledejte lékařskou pomoc. Riziko že se
nakazíte žloutenkou nebo nějakou horší nemocí nesmíte podceňovat. Lékaři vás budou
sledovat minimálně půl roku. Do dnešní celorepublikové akce se zapojilo 38 měst a do ulic
vyrazilo 450 strážníků včetně 42 asistentů prevence kriminality. Nejvíce úlovků měli policisté
v Praze, kde našli 121 jehel. Je to o 3 desítky méně než v loňském roce. Strážníci ale dnešní
akci rozhodně s hledáním jehel nekončí. Adéla Cinklová, Prima FTV.

Středa, 18. dubna 2018
Zdroj: Českobudějovicky deník, str. 1
Autor: zz

Akce Jehla
BUDĚJOVICKO VČERA
České Budějovice – Strážníci pátrali po použitých injekčních stříkačkách a jehlách v rámci
republikové akce Jehla. Toto "čištění" začalo před třemi lety a krajské město se připojilo po
roce. Budějovičtí městští policisté po zbytcích drogových aktivit pátrají průběžně a od začátku
roku jich našli 181 hlavně ve výklencích domů, u laviček, pod mosty. "Kdyby je v Kontaktním
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centru Prevent neměnili závislým za nové, byla by jich spousta," řekl včera mluvčí strážníků
David Štýfal. Úterní úlovek proto nebyl závratný – 18 kousků.
Občané při nálezu na ně nemají sahat a ihned zavolat na linku 156.

Středa, 18. dubna 2018
Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: Ell Plate

Strážníci po Budějcích sbírali použité injekční stříkačky. Našli jich
osmnáct
středa, 18. dubna 2018, 06:57
Celorepubliková akce Jehla 2018 má za úkol čistit města od použitých injekčních stříkaček. V
úterý 17. dubna tak se speciálním náčiním vyrazilo do ulic a na odlehlá místa měst až 450
strážníků. Výjimkou nebyly ani České Budějovice, kde se našlo celkem 18 stříkaček.
V úterý ráno vyrazili strážníci vybaveni boxy na infekční materiál, kleštěmi nebo dlouhými
pinzetami, ochrannými rukavicemi a desinfekčními spreji prohlédnout primárně dětská hřiště
a pískoviště, nepřehledná a skrytá místa, málo frekventované stezky, domovní výklenky, okolí
mostních konstrukcí. Kontrole neušly ani parky a odpočinkové zóny.
„V Budějcích je největší množství použitých stříkaček na starém nádraží. Tam máme vždy
stoprocentní jistotu, že něco najdeme,“ popsal mluvčí budějcké městské policie David Štýfal.
Strážníkům při akci pomáhali také asistenti prevence kriminality, kteří důvěrně znají prostředí
některých lokalit. A co mají lidé dělat, pokud použitou injekční stříkačku najdou? „Vždy volat
na 156. Někdo ze střážníků na místo přijede a stříkačku zajistí. Rozhodně by na ni nálezce
neměl sahat nebo ji vyhazovat do koše či kanálů,“ uvedl Štýfal s tím, že takto „uklizená“ injekce
se vždy může objevit znovu na světle světa. Podle mluvčího městské policie už si s takovýmto
nálezem umějí velmi dobře poradit i děti. Díky výukovým programům, které probíhají na
školách, děti vědí, že mají zavolat na polici. „Největší problém většinou je, když děti zavolají,
že na hřišti u stromu našly stříkačku, ale už na místě nepočkají a telefon položí. Strážníci pak
musí celý park prohledávat a zabere to mnohem více času než je nutné,“ upřesnil Štýfal.
Celorepubliková akce ale není jediným dnem, kdy strážníci injekční stříkačky sbírají.
„Věnujeme se tomu celoročně. Samozřejmě se takto snažíme snížit riziko šíření nakažlivých
onemocnění, ale smyslem Jehly je, kromě očisty města, zlepšit informovanost obyvatel, jak se
při nalezení stříkačky zachovat,“ upřesnil mluvčí. Při úterní akci strážníci po Budějcích sebrali
celkem osmnáct použitých injekčních stříkaček. Ročně se pak číslo pohybuje kolem šesti set
kusů.
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Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: Ell Plate

CO VY NA TO? Budějčáci se s odhozenými injekčními stříkačkami příliš
nesetkávají
středa, 18. dubna 2018, 19:47
S použitými injekčními stříkačkami se Budějčáci příliš nesetkávají. V momentě, kdy by ji ale našli, jich
jen málo ví, jak se správně zachovat. Co vy na to? Setkáváte se s odhozenými stříkačkami? Víte, co s
nimi dělat?
Tomáš Váňa, České Budějovice Mně se nikdy nestalo, že bych ve městě injekci našel, takže upřímně
ani moc nevím, co bych v té situaci dělal. Nejspíš bych jí tam buď nechal ležet a nebo bych jí třeba
vyhodil do koše.
Jindřich Kolář, České Budějovice Já moc venku nechodím, takže jsem nikdy žádnou stříkačku nenašel.
Rozhodně bych na ní asi nesahal, ale bylo by určitě dobré, aby jí někdo nějak uklidil. Veronika
Šimčíková, Pavel Studihrad, České Budějovice Nějakou už jsme určitě v křoví viděli. Hlavně to tady
máme přímo u baráku. Každopádně když něco takového uvidíme, zavoláme na městskou polici, těm
se to hlásí. Největší množství stříkaček je podle nás na Palačáku, pak určitě tady Sucháč. Jeden čas
taky Sady.
Ludvík Šimek, České Budějovice Už dlouho se mi nestalo, že bych nějakou stříkačku venku pohozenou
našel. Úplně nevím, co bych dělal, ale myslím si, že se má volat na městskou policii, ti to mají asi
sbírat, ne? A jak se má tedy člověk zachovat v situaci, když najde na ulici použitou injekční stříkačku?
„V momentě, kdy ji někdo najde, by měl zavolat na linku 156.
Strážníci jsou ke sběru infekčního materiálu odborně vyškoleni a ve služebních vozidlech k tomu mají
potřebné pomůcky,“ popisuje tiskový mluvčí budějcké městské policie David Štýfal. Lidé by na ně
podle něj rozhodně neměli sahat, vyhazovat je do košů nebo kanálů. Důležité je také to, aby na místě
nálezu do příjezdu hlídky počkali, aby ukázali, kde injekční stříkačka leží.
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Sobota, 21. dubna 2018
Zdroj: Českobudějovicky deník, str. 2
Autor: ks

Nejdřív se opili a pak poprali
České Budějovice – K potyčce dvou mužů vyjížděli v úterý v podvečer k obchodnímu domu
Prior českobudějovičtí městští strážníci. Ti dle slov mluvčího Davida Štýfala přijali oznámení
před devátou hodinou večerní. Okamžitě tak na místo vyrazili hlídky městské policie. "Při
příjezdu strážníků již k žádnému fyzickému napadání nedocházelo.
Jeden z mužů měl však krvavé zranění v oblasti hlavy. Strážníci tak muži poskytli první pomoc
a přivolali posádku rychlé záchranné služby," řekl více David Štýfal. Dodal, že důležitou roli v
tom sehrál alkohol. Oba muži totiž nadýchali dvě promile.

Sobota, 21. dubna 2018
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: redakce

Nejdřív se opili a pak poprali
České Budějovice - K potyčce dvou mužů vyjížděli v úterý v podvečer k obchodnímu domu
Prior českobudějovičtí městští strážníci.
Ti dle slov mluvčího Davida Štýfala přijali oznámení před devátou hodinou večerní. Okamžitě
tak na místo vyrazili hlídky městské policie. „Při příjezdu strážníků již k žádnému fyzickému
napadání nedocházelo. Jeden z mužů měl však krvavé zranění v oblasti hlavy. Strážníci tak
muži poskytli první pomoc a přivolali posádku rychlé záchranné služby,“ řekl více David Štýfal.
Dodal, že důležitou roli v tom sehrál alkohol. Oba muži totiž nadýchali dvě promile.
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Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: Ell Plate

Celkem jednatřicet injekčních stříkaček nalezli budějčí strážníci u
celostátně hledaného mladíka
sobota, 21. dubna 2018, 18:31

Budějčtí strážníci v pátek 20. dubna ráno vypátrali mladíka, jehož fotografie figurovala v
databázi celostátně hledaných osob. Sedmadvacetiletý muž z Českobudějovicka u sebe navíc
měl jednatřicet kusů injekčních stříkaček. „V pátek 20. dubna v půl desáté ráno prováděla
hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost v areálu Jihočeské univerzity ve Studentské
ulici. Strážníci zpozorněli, když spatřili může, jehož tvář připomínala celostátně hledaného
mladíka z Českobudějovicka. Po ověření, že se jedná o jednu a tu samou osobu, strážníci
hledaného zadrželi,“ popsala mluvčí budějckých strážníků Věra Školková. ČTĚTE TAKÉ:
Strážníci po Budějcích sbírali použíté injekční stříkačky. Našli jich osmnáct Běžná bezpečnostní
prohlídka, kterou strážníci před převozem mladíka na služebnu provedli, přinesla překvapivý
nález. „Muž měl u sebe jednatřicet kusů injekčních stříkaček. Po předání sedmadvacetiletého
muže policistům na Obvodním oddělení Policie České republiky Čtyři Dvory převezli strážníci
infekční materiál k bezpečné likvidaci,“ uzavřela Školková. Ani ne týden po celostátní akci
Jehla, při které strážníci po celé republice sbírali použité injekční stříkačky v ulicích měst, tak
museli budějčtí městští policisté opět likvidovat větší množství tohoto potencionálního
infekčního materiálu. V roce 2016 našli strážníci v Budějcích na sídlišti Máj batoh, ve kterém
bylo
dokonce
192
použitých
injekčních
stříkaček.

Neděle, 22. dubna 2018
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: redakce

Neosvětlený cyklista projížděl v noci městem na kradeném kole
České Budějovice - Co vysvětlovat má teď 41letý muž z Českobudějovicka.
Toho v neděli v půl třetí ráno zastavili městští strážníci v Kněžských Dvorech v ulici Karolíny
Světlé. Jel totiž na neosvětleném kole.
Jak ale uvedla Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské policie, v muži strážníci poznali
muže, s nímž v minulosti měli již tu čest se potkat. "Následná kontrola trekingového jízdního
ŠTÝFAL DAVID
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kola navíc ukázala, že věc dotyčnému muži nepatří. Jeho právoplatný majitel již nějaký čas svůj
dopravní prostředek postrádá," vyprávěla Věra Školková s tím, že kde a za jakých okolností
muž k cizímu jízdnímu kolu přišel, strážníkům neprozradil. Ti jej následně i s kolem převezli na
Obvodní oddělení Policie České republiky v ulici třída. 28. Října, kde ho předali do rukou
policistů k dalším úkonům.

Neděle, 22. dubna 2018
Zdroj: budejovice.rozhlas.cz (odkaz)
Autor: Jitka Cibulová Vokatá

Asistenti prevence kriminality se v Budějovicích osvědčili, bude jich víc
Před pěti lety začínali na sídlišti Máj dva asistenti prevence kriminality. V dalších letech se
jejich počet pohyboval mezi šesti až osmi.
Českobudějovická městská policie hledá další asistenty prevence kriminality. První z nich začali
pracovat na sídlišti Máj v roce 2013 po protiromských demonstracích a osvědčili se.
V současnosti je můžou lidé potkat také na Palackého náměstí, na Lannově třídě nebo v okolí
obchodního centra Mercury.
Mnozí obyvatelé sídliště Máj působení asistentů prevence kriminality zaznamenali a hodnotí
ho většinou pozitivně. „Určitě se situace na sídlišti zlepšila. Mohlo by to ale být ještě
efektivnější, třeba rušení nočního klidu by se mohlo líp řešit,“ říká Martin Bryll. „Je to spíš lepší.
Když tu jsou, je tu klid,“ dodává Růžena Putáková.
Podle mluvčího českobudějovické městské policie Davida Štýfala si asistenti získali renomé.
„Ať chceme, nebo nechceme městská i státní policie je chápána jako represivní složka,
asistenti nikoliv. Jsou jakousi přirozenou autoritou a takovým mezičlánkem mezi policií a
obyvatelstvem. Lidé už za těch pět let vědí, že se na ně mohou obrátit s problémem a asistenti
jim poradí, pomohou,“ vysvětluje.
Před pěti lety začínali na sídlišti Máj dva asistenti prevence kriminality. V dalších letech se
jejich počet pohyboval mezi šesti až osmi. Protože se osvědčili, městská policie chce jejich řady
rozšířit.
„Podmínky přijetí nejsou tak přísné jako třeba na strážníka, nicméně potřebujeme, aby ten
člověk byl komunikativní a aby znal místní prostředí. Asistenti absolvují každoroční školení,
pravidelné výcviky, chodí běhat, učí se donucovací prostředky,“ dodává David Štýfal.
Zájemci o tuto práci najdou bližší informace na webových stránkách městské policie.
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Neděle, 22. dubna 2018
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: redakce

U hledaného muže strážníci nalezli 31 injekčních stříkaček
České Budějovice - Sedmadvacetiletého muže, který se vyhýbal nastoupení k výkonu trestu
odnětí svobody, vypátrali v pátek ráno českobudějovičtí strážníci.
Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské policie, uvedla, že v pátek v půl desáté ráno
prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost v areálu Jihočeské univerzity ve
Studentské ulici. Tady si strážníci všimli jim známé tváře. "Ta patřila jim známému
sedmadvacetiletému muži z Českobudějovicka," řekla více s tím, že strážníci věděli, že je jeho
fotografie v databázi celostátně hledaných osob. Po ověření tak začali konat.
"Před převozem muže služebním vozidlem u něj strážníci nezapomněli provést bezpečnostní
prohlídku. Ta přinesla překvapivý nález. Muž měl u sebe 31 kusů injekčních stříkaček,"
vyprávěla Věra Školková. Dodala, že mu putoval do rukou Policie České republiky, injekční
stříkačky
k bezpečné
likvidaci.
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