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Sprejery prozradily červené ruce
České Budějovice – Úspěšný hon na vandaly si v sobotu večer připsala hlídka městské policie.
Do Nádražní ulice je zavolal svědek, který viděl, jak jeden ze čtveřice mladých mužů
posprejoval fasádu domu. Podezřelé strážníci objevili na Lannově třídě, načež se strhla
honička. Po dopadení mladíci nápadně schovávali ruce do kapes. Záhy se ukázalo, proč. Měli
dlaně od stejné barvy, kterou byl čerstvě poškozený dům. Viníka navíc poznal i svědek události.

Středa, 17. května
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Jana Zuziaková
___________________________________________________________________________

Budu střílet ve Stromovce, volal anonym na tísňovou linku. Policisté ho
nenašli
České Budějovice - Policisté ve středu odpoledne na chvíli uzavřeli českobudějovický lesopark
Stromovka.
Podle policejního mluvčího Jiřího Matznera jakýsi muž na tísňovou linku oznámil, že se chystá
střílet ve Stromovce. "Přijali jsme proto preventivní opatření," sdělil Jiří Matzner.
Příchod k lesoparku Stormovka i sousednímu hypermarketu Kaufland policisté uzavřeli na
lávce přes Dlouhou louku. Obchodní dům vyklidili, evakuaci přihlížel i krajský policejní ředitel
Luděk Procházka, kterým pak zákazníkům opatření vysvětloval.
Policisté následně vyklidili i parkoviště u Kauflandu, na něm bylo zaparkováno jen několik
policejních
aut
a
zřejmě
vozidla
zaměstnanců.
Zrovna ve chvíli, kdy rozhlasem v Kauflandu začaly znít výzvy k opuštění objektu, si vybírala
zeleninu Adéla Cinklová. "Šla jsem si nakoupit rovnou z práce. Výzva mě překvapila, stejně jako
ostatní. Nikdo nevěděl, co se děje. Pak naběhli policisté a vybízeli nás k opuštění obchodu. Vše
se obešlo bez velké paniky," popsala Adéla Cinklová.
Z prostranství policisté pouštěli jen lidi, kteří mířili z oblasti Stromovky do centra Budějovic.
Nejdříve ale všechny legitimovali. Kdo chtěl opačným směrem, měl smůlu.
Byl mezi nimi i Pavel Šustr z Plástovic. "Co se dá dělat, budu si muset nakoupit jindy," posteskl
si a zamířil zpátky směrem k náměstí.
ŠTÝFAL DAVID
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Na akci se podle policejního mluvčího Milana Bajcury podílely desítky policistů a strážníků.
Uzavřeno bylo i parkoviště u obchodního domu Kaufland, policisté prohledávali rovněž vnitřní
prostory hypermarketu.
Mimořádné opatření policisté ukončili v 16.25 hodin. Podle dostupných informací muže, který
po telefonu hrozil střelbou, nenašli.
"Nyní budeme prověřovat získané poznatky," řekl pouze mluvčí policie Milan Bajcura.
Lesopark Stromovka, stejně jako sousední hypermarket Kaufland včetně parkoviště, jsou již
otevřené bez omezení.

Středa, 17. května
Zdroj: rozhlas.cz (odkaz)
Autor: Martin Pokorný
___________________________________________________________________________

Policisté uzavřeli budějovickou Stromovku. Pohyboval se tu prý muž se
zbraní
Policisté ve středu odpoledne uzavřeli lesopark Stromovka a parkoviště u obchodního domu
Kaufland v Českých Budějovicích. V parku se podle některých informací pohyboval pachatel se
zbraní. To se zatím nepotvrdilo.
Na místě zasahovali policisté z obvodního oddělení i strážníci městské policie. Během
dvouhodinové akce nikoho do Stromovky nepustili. Zásah skončil kolem půl páté odpoledne.
„Chtěli jsme se projet po parku na kolech, ale zastavili nás u Kauflandu a dál nepustili. Prý je
tam snad někdo se zbraní," popisoval na místě jeden z obyvatel Českých Budějovic.
Uzavřené byly všechny přístupové cesty do Stromovky. Na parkovišti u obchodního domu
ozbrojení policisté kontrolovali pohyb všech lidí, zákazníky odváděli jednoho po druhém k
jejich autům. Nikoho dalšího na parkoviště nepustili, auta odkláněli už na kruhovém objezdu.
V okolí stály dlouhé kolony.
Policie akci odvolala bez dalších podrobností. Teď budou kriminalisté prověřovat hlášení, které
dostali krátce před 13. hodinou. Policejní mluvčí Milan Bajcura nezveřejnil žádné další
informace k oznámení o údajně ozbrojeném muži ani k výsledkům pátrací akce.
Pro některé obyvatele a návštěvníky Českých Budějovic, kteří měli na parkovišti zaparkovaná
auta, znamenala uzavírka až několikahodinové zpoždění.
ŠTÝFAL DAVID
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Drama v parku v Českých Budějovicích
Petra SVOBODA, moderátorka:
Policisté, strážníci a dokonce i policejní odstřelovač, ti všichni jsou aktuálně v oblíbeném
českobudějovickém parku Stromovka. S největší pravděpodobností se tam totiž pohybuje
člověk se zbraní a podle některých svědků se na místě dokonce střílelo. Více už Soňa Vachová.
Soňa VACHOVÁ, redaktorka:
Českobudějovický lesopark Stromovka je momentálně v obležení desítek policistů a strážníků.
Policie ale zatím nechce poskytovat žádné informace o tom, co se na místě přesně děje. Jen
upozornila občany a novináře, aby se lesoparku vyhýbali. Podle některých svědků se v parku
pohybuje člověk se zbraní. Stromovku policisté proto obehnali páskami a uzavřeli dokonce i
nedaleký obchodní dům, ze kterého po skupinkách vyváděli zákazníky. Na střeše budovy je
také policejní odstřelovač. Svědci tvrdí, že se před obchoďákem dokonce střílelo. My
samozřejmě situaci sledujeme a do Televizních novin připravujeme další podrobnosti.

Středa, 17. května
Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 19
Autor: Markéta Machačová
___________________________________________________________________________

Manévry ve Stromovce
Na celé včerejší odpoledne ochromila část Českých Budějovic policejní akce, jakou obyvatelé
ještě nezažili.
Ve Stromovce a v okolí Kauflandu byly stovky ozbrojených policistů. Kvůli anonymovi, který na
linku 158 ohlásil, že bude v oblíbeném parku střílet.
ČESKÉ BUDĚJOVICE Výstražné pásky, desítky policistů a strážníci v neprůstřelných vestách
odklánějící dopravu od nákupního centra Kaufland. Tak vypadalo včerejší odpoledne v
českobudějovickém parku Stromovka, kam denně míří tisíce lidí včetně rodin s dětmi.
"Tak to je hrůza, parkovala jsem auto u Kauflandu a teď se tam nedostanu. Prý tam někdo
střílel a teď ani k obchoďáku nikoho nepustí," rozčilovala se kolemjdoucí, která se původně
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chtěla dostat přes lávku k autu. Dvojice policistů ji však stejně jako další přihlížející k místu
nepustila.
Cyklisté museli změnit směr, občas se na trávníku nedaleko Kauflandu objevily hloučky lidí,
kteří nechápavě přihlíželi dění. Ozbrojení policisté se samopaly vyváděli po skupinkách
zmatené zákazníky. U obchodního domu stál hasičský vůz a auto záchranné služby, na střeše
Kauflandu se krčil policejní odstřelovač. "Policie přijala anonymní oznámení na linku 158, že
se v lesoparku Stromovka může pohybovat ozbrojený útočník. Evakuovali jsme zákazníky z
Kauflandu a akce byla po čtvrté hodině ukončena. Nikoho se najít nepodařilo a ani nebyl nikdo
zraněn. Nyní prověřujeme, zda se jednalo o reálnou hrozbu, nebo o telefonickou anonymní
výhrůžku," sdělil včera vpodvečer mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.
Upozornil, že se jednalo o zcela mimořádnou událost. Doplnil také, že v případě dopadení
pachatele po něm mohou složky integrovaného záchranného systému vymáhat škody za
výjezd, stejně tak i obchodní dům, jehož provoz byl kvůli tomu ochromen. Podle informací
policie se nacházely v budově stovky lidí.
Co se ve skutečnosti stalo, netušili ani lidé, kteří v tu dobu nakupovali. Když vyváděli ozbrojenci
ven Petru Marouškovou, ta slyšela od ostatních jen to, že někdo pobíhá kolem Kauflandu s
pistolí. Ale jistá si nebyla. "Policisté se samopaly nás vyprovodili ven, prohlédli si naše občanky.
Ostatním pomohli i s nákupem a doprovodili je až k autům. Jinak nám nic neřekli. Musím pro
malého do školky, tak to pro mě bylo dost stresující," zmínila mladá žena. Postupně vycházely
z uzavřeného obchodu i zaměstnankyně, které však podle pokynů policie nesměly nic
prozradit. Než ale mohly jít domů, čekaly uvnitř přibližně jednu hodinu.
Anonymové častěji vyhrožují výbušninou, méně často někdo oznamuje, že bude střílet. Ve
většině případů ale k samotné akci nikdy nedojde. "Takový člověk může trpět nějakou duševní
poruchou, nebo na sebe chce jen upozornit. Někdy se může jednat o zoufalého pachatele,
který je něčím v životě zklamaný a teď to řeší výhrůžkou. Ve skutečnosti by byl rád, kdyby
všichni věděli, že to byl on, ale zároveň se samozřejmě nemůže prozradit," představil možné
varianty profilu anonymního telefonisty psycholog Rostislav Nesnídal. "Často jde o pominutí
mysli. Chce říct: Já jsem tady a vy se bojte," doplnil.
Před půl pátou hodinou odpoledne policie obléhání lesoparku a Kauflandu ukončila.
Vyšetřování případu však stále pokračuje. Zatím není jasné, jakým způsobem bude policie
jednání pachatele kvalifikovat.
Foto: Parkoviště plné zbraní Z Kauflandu ve Stromovce vyprovázeli ozbrojenci nakupující až k
autům. Policejní akce skončila v půl páté odpoledne.
Foto: Omezení pro auta Budějovičtí strážníci odkláněli u Kauflandu i dopravu. Na Dlouhé louce
se mezitím utvořila kolona.
O autorovi: Markéta Machačová, s přispěním Jakuba Bartoše
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Mimořádné policejní opatření
Jindřich ŠVEJDA, moderátor:
Mimořádné policejní opatření v Českých Budějovicích, počet zapsaných dětí do mateřských
škol a teplejší voda na plovárně v Hluboké nad Vltavou. To jsou hlavní témata dnešních zpráv
na Jéčku. Vítejte. Policisté v neprůstřelných vestách ve středu odpoledne evakuovali stovky
lidí v okolí českobudějovického parku Stromovka. V přilehlém okolí se tvořily i dlouhé dopravní
kolony. Co bylo příčinou mimořádného opatření, na místě zjišťoval Pavel Kroupa.
Pavel KROUPA, redaktor:
V okolí nákupního centra v ulici Na Sádkách a parku Stromovka v Českých Budějovicích se
pohybuje muž se střelnou zbraní. Anonymní telefonát na linku 158 spustil ve středu odpoledne
mimořádné policejní opatření, které lidé v krajském městě nepamatují. Ohrožený prostor
obsadí zakuklenci se samopaly, dopravu usměrňují strážníci v neprůstřelných vestách. V
blízkosti jedné z nejrušnějších křižovatek v Budějovicích se začínají tvořit dlouhé kolony. Je
středa kolem půl čtvrté odpoledne a policie právě evakuuje nedaleké nákupní středisko. Lidé
na parkovišti se nedostanou ani ke svým autům.
Milan BAJCURA, mluvčí jihočeské policie:
Jedná se o ranní oznámení občana, který vyhrožoval použitím střelné zbraně. Na místo se sjelo
několik desítek policistů, jak Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, tak i zároveň
policistů, strážníků Městské policie České Budějovice. Prostor je evakuován, to znamená
konkrétně obchodní centrum Kaufland a přilehlý lesopark. Doporučujeme všem občanům, aby
toto místo nenavštěvovali, dokud nebude policejní opatření ukončeno.
Pavel KROUPA, redaktor:
Dotklo se vás nějak to policejní opatření?
nejmenovaná osoba:
No vlastně během nakupování mě vyvedli policisté, že se tady něco děje, ale bližší informace
nikdo nesdělil a vyklidili vlastně celej obchod. Takže co se tady děje, nevím.
nejmenovaná osoba:
Chystal jsem se na nákup.
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Pavel KROUPA, redaktor:
Chystal jste se na nákup?
nejmenovaná osoba:
Hm.
Pavel KROUPA, redaktor:
O výsledcích mimořádného opatření budeme informovat ve čtvrteční zpravodajské relaci.
Pavel Kroupa, televize Jéčko.

Neděle, 21. května
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Kamila Dufková
___________________________________________________________________________

V Českých Budějovicích útočil pitbul
České Budějovice - V sobotu 20. května před devátou hodinou ranní byli strážníci městské
policie specializovaní na odchyt zvířat zavoláni k případu agresivního pitbulteriéra.
Ten utekl majitelům a napadl jiného psa rasy Akita Inu, kterého zrovna venčila jeho majitelka.
Svého psa bránila a přivolala policii. Oba psi utržili zranění, ženě se nic nestalo. Majitelka
pitbulteriéra zavolala na tísňovou linku policie v půl jedenácté dopoledne, o útěku psa i jeho
sklonům k agresivitě věděla. Bude muset uhradit ošetření a případnou léčbu napadeného
Akita
Inu.
Za
přestupek
jí
hrozí
pokuta
až
do
50 tisíc korun.

Neděle, 21. května
Zdroj: jcted.cz (odkaz)
Autor: Mgr. Věra Školková
___________________________________________________________________________

Agresivní pitbullteriér utekl z bytu a napadl jiného psa
21.5.2017 22:18
ČESKÉ BUDĚJOVICE - V sobotu 20. května krátce před devátou hodinou vyjížděla hlídka
městské policie, specializovaná na odchyt zvířat, k útoku volně pobíhajícího pitbullteriéra v
ulici U Trojice. Pitbull utekl z bytu a napadl psa rasy Akita Inu, kterého venčila jeho majitelka.
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Šestadvacetiletá žena se snažila svého psa chránit a odtrhnout ho od útočícího psa. Vzápětí již
zasáhli strážníci. Majitelku napadeného psa útočící pes naštěstí nezranil.
Strážníci zjistili, že agresivní pitbull je označen mikročipem. Jeho majitele se jim však zjistit
nepodařilo, jelikož majitel psa nezaregistroval v žádné databázi. Agresivní pes také nevyvázl
bez zranění. Při útoku se napadený pes bránil a způsobil tak pitbullteriérovi lehké zranění
v oblasti hlavy. Strážníci mu zajistili veterinární ošetření a poté ho převezli do městského
útulku.
Majitelka útočícího pitbulla se přihlásila v půl jedenácté dopoledne na tísňovou linku městské
policie. Ukázalo se, že o útěku svého psa z bytu věděla a dokonce věděla i to, že pes má
agresivní sklony. Strážníci ženu obeznámili s tím, co se stalo. Poučili ji o nutnosti opakovaného
vyšetření psa z důvodu vyloučení onemocnění vzteklinou. Zároveň ženě sdělili, že se svým
jednáním dopustila přestupku. Pitbullteriéra strážníci ještě téhož dne vydali jejímu partnerovi,
který zajistil vyšetření psa a doklad, osvědčující, že pes nemá vzteklinu, předal majitelce
napadeného Akita Inu.
Třiatřicetiletá majitelka agresivního psa bude muset uhradit ošetření a případnou léčbu
napadeného psa. Za přestupek jí u správního orgánu hrozí pokuta až do 50 tisíc korun.

Neděle, 21. května
Zdroj: jcted.cz (odkaz)
Autor: Mgr. Věra Školková
___________________________________________________________________________

Mladík rval kytky z květináčů na náměstí. Strážníky poučil, že prý
zamlada nebyli jiní
21.5.2017 19:30

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ničením květin na náměstí Přemysla Otakara II. se v neděli časně ráno
bavila partička mladých mužů. Krátce před šestou hodinou ranní vyjížděla hlídka městské
policie na oznámení, že skupina tří mladíků vytrhává květiny z květináčů před Galerií Dvořák.
Před příjezdem strážníků na místo již sledovala počínání mladíků městská kamera. Ta zachytila
muže močícího na fasádu domu, který vzápětí začal vytrhávat květiny a stromky z vystavených
květináčů. Strážníci identifikovali osmnáctiletého muže z Českobudějovicka. Ten strážníky
poučil, že každý dělal nepořádek, když byl mladý. Při orientační dechové zkoušce mu strážníci
naměřili 2,22 promile alkoholu, a tak ho převezli přemýšlet na záchytku. Další dva výtečníci
tvrdili, že oni pouze uklízeli nepořádek po svém kamarádovi. Jednomu z nich bylo 16 let,
zkouška na alkohol potvrdila výsledek 0,52 promile, mladík z Českobudějovicka byl předán
matce. Další dohra a náhrada škody se bude odehrávat ve správním řízení.
ŠTÝFAL DAVID
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Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Kamila Dufková
___________________________________________________________________________

Byla tak opilá, že lezla po zemi
České Budějovice - V pátek 19. května v 10 hodin večer zavolala obsluha jednoho
z restauračních podniků na Lidické třídě strážníky městské policie. To kvůli ženě, která pod
vlivem alkoholu nebyla schopná chodit, a tak místo toho před vchodem do baru „lezla po
čtyřech" po zemi.
Podle zaměstnankyně podniku hrozilo, že se dotyčná připlete pod kola aut. Když strážníci
podrobili třiapadesátiletou ženu na zkoušce na alkohol, zjistili, že nadýchala 3,5 ‰! Opilá
byla převezena na protialkoholní záchytnou stanici.
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