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Autor: orh

Napadal strážníky
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Hlídka českobudějovických strážníků musela v neděli nad ránem zpacifi
kovat 24letého mladíka, který rušil noční klid křikem před českobudějovickou radnicí.
"Po příjezdu na místo nechtěl muž prokázat svou totožnost. Snažil se strážníky uhodit pěstí a
vulgárně je urážel. Hlídka musela použít donucovací prostředky a nasadila mu pouta," sdělila
Právu mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.
Poznamenala, že ani potom však muž svou totožnost strážníkům neprozradil. "Proto ho
převezli na oddělení Policie ČR, kde se strážníci dozvěděli od policistů, že se jedná o
čtyřiadvacetiletého muže z Příbramska," vysvětlila Školková. Muž se bude zodpovídat z
přestupku.

Pondělí, 28. května 2018
Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz)
Autor: Mgr. Věra Školková

Spor při venčení psa skončil zraněním
28.5.2018 1:20

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V sobotu 26. května v noci venčil třiatřicetiletý muž na Lannově třídě
svého psa. Přitom došlo zatím z neznámých důvodů k potyčce mezi ním a sedmnáctiletým
mladíkem. Třiatřicetiletý muž byl napaden, podařilo se mu utéci a přivolat na pomoc strážníky,
kteří byli nedaleko. Zranění muže si vyžádalo lékařské ošetření.
Muž s krvácivým zraněním v obličeji strážníkům vypověděl, že na Lannově třídě ho napadl
mladý muž. Sedmnáctiletý mladík se ani nesnažil skrýt a postával nedaleko. Přiznal, že mezi
ním a druhým mužem došlo na vyřizování účtů. Důvod sporu se však strážníci nedozvěděli.
Zraněnému muži přivolali na místo zdravotnickou záchrannou službu, která ho převezla
k lékařskému ošetření do českobudějovické nemocnice. Jeho psa strážníci odvezli do
městského útulku, kde si počká na propuštění svého majitele z rukou lékařů. Případ bude dál
šetřit Policie ČR.
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Úterý, 29. května 2018
Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: Yvetta Chmelová

Vyřizování sporu při nočním venčení psa na budějcké Lannově třídě
skončilo zraněním
úterý, 29. května 2018, 09:02

Co stálo za noční potyčkou dvou mužů na budějcké Lannově třídě ví snad jen oni sami. Jisté
však je, že pro třiatřicetiletého muže tam v noci venčení psa skončilo újmou na zdraví. Z
neuvedených důvodů došlo k incidentu mezi ním a sedmnáctiletým mladíkem. Napadenému
muži se podařilo utéct a přivolat na pomoc strážníky, kteří byli nedaleko. Napadení
třiatřicetiletého si vyžádalo lékařské ošetření.
Hlídku městské policie při její běžné kontrolní činnosti v sobotu 26. května v půl třetí ráno v
Nádražní ulici zastavil zjevně rozrušený muž se psem. Muž s krvácivým zraněním v obličeji
strážníkům řekl, že na Lannově třídě ho napadl mladý muž. „Mladík ale nevzal nohy na ramena,
nesnažil se ani před zraky strážníků skrýt a postával nedaleko. Strážníci vzápětí zjistili, že
druhým účastníkem potyčky je sedmnáctiletý mladík z Českých Budějovic. Ten přiznal, že mezi
ním a druhým mužem skutečně došlo na vyřizování účtů. Důvod sporu se však strážníci
nedozvěděli,“ uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Strážníci
zraněnému muži přivolali na místo zdravotnickou záchrannou službu, která ho odvezla k
lékařskému ošetření do českobudějovické nemocnice. Jeho psa převezli do městského útulku,
kde si počká na propuštění svého majitele z rukou lékařů. „Celý případ si převzala přivolaná
hlídka Policie České republiky. A právě policisté dál celou událost šetří,“ dodala Školková.
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Zdroj: Českobudějovický deník, str. 6
Autor: zz

Muže odrovnalo skoro pět promile
České Budějovice – Zdatně nasával 50letý muž ze Strakonicka, který pak zůstal bezvládně ležet
na lavičce u autobusové zastávky v Nádražní ulici. Tak ho našli ve čtvrtek po 9. h ráno městští
policisté a museli ho notnou chvíli budit. Chůze ani komunikace se strážníky nebyl schopen,
jen vulgárně pokřikovat po lidech a nešlo ho zastavit. Při dechové zkoušce se ukázalo, že
hazardoval se životem. Hodnota 4,67 promile by leckoho zabila. Smrtelná dávka alkoholu pro
dospělého člověka se totiž pohybuje v rozpětí čtyři až šest promile.

Středa, 30. května 2018
Zdroj: Právo, str. 10
Autor: kal

Nadýchal pět promile
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Padesátiletý muž ze Strakonicka, který před pár dny ležel na lavičce
autobusové zastávky v Nádražní ulici v Českých Budějovicích, nadýchal téměř pět promile
alkoholu. Spícího opilce našli českobudějovičtí strážníci a probudit se jim ho podařilo až po
několika desítkách minut. "Opilce probouzeli strážníci v devět hodin ráno. Alkoholový odér jim
napověděl důvod jeho tvrdého spánku. Z osobních dokladů zjistili, že se jedná o padesátiletého
muže ze Strakonicka," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.
Muž po probuzení nebyl vůbec schopen schůze. Nicméně strážníkům i kolemjdoucím vulgárně
nadával. "Strážníci provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 4,67 promile.
Jeho převoz ve služebním vozidle městské policie na protialkoholní záchytnou stanici proběhl
již bez větších potíží. Muž se dopustil přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu
její pravomoci a za to mu hrozí až desetitisícová pokuta," dodala Školková.
Muž musel vypít několik lahví tvrdého alkoholu. Podle lékařů může být takové množství i
smrtelné.
"To už je opravdu hraniční hodnota, která už vlastně znamená těžkou otravu alkoholem, a u
některých může dojít k selhání organismu," uvedla Petra Kafková z jihočeské záchranné služby.
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Venčil psa a skončil zraněný v nemocnici
České Budějovice – Sobotní venčení psa v půl třetí ráno neskončilo dobře. Na Lannově třídě
napadl majitele 17letý mladík a krvavě ho zranil v obličeji. Pejskař vzápětí incident popsal
strážníkům v Nádražní ulici. Útočník postával nedaleko a přiznal vyřizování účtů, ale o důvodu
ani nepípl. Zraněného odvezla záchranka a jeho čtyřnožce se ujali v útulku. Musí tam počkat
na páníčkův návrat. Případ vyšetřuje policie.

Sobota, 2. června 2018
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Otta Edwin

Po koupání v kašně skončil na záchytce
České Budějovice - Výtržnost turisty v centru města skončila pobytem na záchytné stanici.
Třiatřicetiletý turista z Německa pojal svůj výlet do jihočeské metropole svérázným
způsobem. Ubytoval se v hotelu na Náměstí Přemysla Otakara II. a značně se posilnil
alkoholem. Podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové se potom rozhodl vykoupat
v historické Samsonově kašně a hlasitým křikem narušovat veřejný pořádek. Dalším
výtržnostem učinili přítrž strážníci. Muž skončil na protialkoholní záchytné stanici.
"V pátek 1. června v půl druhé odpoledne spatřil operátor městského kamerového systému
na Náměstí Přemysla Otakara II. muže koupajícího se v městské kašně. Muž se zjevně sotva
držel na nohou a při vylézání z kašny několikrát upadl. Přitom hlasitě pokřikoval na ostatní
návštěvníky historického centra města," uvedla Věra Školková k případu bližší podrobnosti.
Na místo již v té chvíli mířila hlídka městské policie. Jakmile muž spatřil přicházející strážníky,
začal je častovat hlasitými výkřiky a prudce gestikuloval rukama. Na jejich výzvu k předložení
osobních dokladů nereagoval a odmítl i provedení orientační dechové zkoušky na alkohol.
"Na chování dotyčného muže však měl alkohol zcela jistě značný podíl. Strážníci proto
rozhodli o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici. Potíže s podnapilým mužem
tímto nekončily. Muž odmítl uposlechnout výzvy k nastoupení do služebního vozidla a snažil
se strážníkům uniknout. Na protialkoholní záchytnou stanici se nakonec vezl v poutech. Zde
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se ukázalo, že se jedná o třiatřicetiletého občana z Německa," dodala k zásahu strážníků Věra
Školková. Místo plánovaného pobytu v hotelovém pokoji turista přenocoval na lůžku
záchytné stanice.

Sobota, 2. června 2018
Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: TZ

Výtržnost turisty v centru města skončila pobytem na záchytné stanici
sobota, 2. června 2018, 09:58

Třiatřicetiletý turista z Německa pojal svůj výlet do jihočeské metropole svérázným způsobem.
Ubytoval se v hotelu na Náměstí Přemysla Otakara II. a značně se posilnil alkoholem. Potom
se rozhodl vykoupat v historické Samsonově kašně a hlasitým křikem narušovat veřejný
pořádek. Dalším výtržnostem učinili přítrž strážníci. Muž skončil na protialkoholní záchytné
stanici.
Včera v půl druhé odpoledne spatřil operátor městského kamerového systému na Náměstí
Přemysla Otakara II. muže koupajícího se v městské kašně. Muž se zjevně sotva držel na nohou
a při vylézání z kašny několikrát upadl. Přitom hlasitě pokřikoval na ostatní návštěvníky
historické památky. Na místo již v té chvíli mířila hlídka městské policie. Jakmile muž spatřil
přicházející strážníky, začal je častovat hlasitými výkřiky a prudce gestikuloval rukama. Na
jejich výzvu k předložení osobních dokladů nereagoval a odmítl i provedení orientační dechové
zkoušky na alkohol. Na chování dotyčného muže však měl alkohol zcela jistě značný podíl.
Strážníci proto rozhodli o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici. Potíže s
podnapilým mužem tímto nekončily. Muž odmítl uposlechnout výzvy k nastoupení do
služebního vozidla a snažil se strážníkům uniknout. Na protialkoholní záchytnou stanici se
nakonec vezl v poutech. Zde se ukázalo, že se jedná o třiatřicetiletého občana z Německa.
Místo plánovaného pobytu v hotelovém pokoji turista přenocoval na lůžku záchytné stanice.
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Zdroj: idnes.cz (odkaz)
Autor: pp

Opilý turista se koupal v Samsonově kašně, pak chtěl utéct strážníkům
2. června 2018 9:42, aktualizováno 9:42

Turista z Německa v pátek odpoledne způsobil pozdvižení v centru Českých Budějovic. Opil se,
vlezl do historické kašny na náměstí Přemysla Otakara II. a ještě vykřikoval na celé kolo.
Strážníci výtržníka odvezli na záchytku.
Třicetiletý turista se ubytoval v hotelu na náměstí Přemysla Otakara II. a návštěvu města
zřejmě zahájil mohutným popíjením.
V půl druhé odpoledne operátor městského kamerového systému uviděl, jak se v historické
Samsonově kašně koupe muž.
„Sotva se držel na nohou a při vylézání z kašny několikrát upadl. Přitom pokřikoval na ostatní
návštěvníky města. Na místo již v té chvíli mířila hlídka městské policie,“ popsala mluvčí
budějovických strážníků Věra Školková.
Na záchytku se vezl v poutech
Jakmile výtržník spatřil přicházející hlídku, začal na ni pokřikovat a prudce gestikuloval
rukama.
Odmítl předložit doklady a také nechtěl podstoupit dechovou zkoušku na alkohol. „Na chování
dotyčného muže však měl alkohol zcela jistě značný podíl. Strážníci proto rozhodli o jeho
převozu na protialkoholní záchytnou stanici,“ řekla Školková.
Opilec ale dělal potíže dál. Nechtěl nastoupit do služebního vozu strážníků a snažil se jim utéct.
Na záchytku, kde musel přenocovat, se nakonec vezl v poutech. Za narušování veřejného
pořádku nejspíš dostane pokutu.
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Zdroj: regiony24.cz (odkaz)
Autor: Mgr. Věra Školková

Výtržnost turisty v centru města skončila pobytem na záchytné stanici
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Třiatřicetiletý turista z Německa pojal svůj výlet do jihočeské metropole svérázným způsobem.
Ubytoval se v hotelu na Náměstí Přemysla Otakara II. a značně se posilnil alkoholem. Potom
se rozhodl vykoupat v historické Samsonově kašně a hlasitým křikem narušovat veřejný
pořádek. Dalším výtržnostem učinili přítrž strážníci. Muž skončil na protialkoholní záchytné
stanici.
V pátek 1. června v půl druhé odpoledne spatřil operátor městského kamerového systému na
Náměstí Přemysla Otakara II. muže koupajícího se v městské kašně. Muž se zjevně sotva držel
na nohou a při vylézání z kašny několikrát upadl. Přitom hlasitě pokřikoval na ostatní
návštěvníky historické památky.
Na místo již v té chvíli mířila hlídka městské policie. Jakmile muž spatřil přicházející strážníky,
začal je častovat hlasitými výkřiky a prudce gestikuloval rukama. Na jejich výzvu k předložení
osobních dokladů nereagoval a odmítl i provedení orientační dechové zkoušky na alkohol. Na
chování dotyčného muže však měl alkohol zcela jistě značný podíl. Strážníci proto rozhodli o
jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici. Potíže s podnapilým mužem tímto
nekončily. Muž odmítl uposlechnout výzvy k nastoupení do služebního vozidla a snažil se
strážníkům uniknout. Na protialkoholní záchytnou stanici se nakonec vezl v poutech. Zde se
ukázalo, že se jedná o třiatřicetiletého občana z Německa. Místo plánovaného pobytu
v hotelovém pokoji turista přenocoval na lůžku záchytné stanice.

Neděle, 3. června 2018
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Otta Edwin

Strážníky volali kvůli opilci i k černému pasažérovi ve vagónu
České Budějovice - Městskou policii v Budějovicích v sobotu volali na půlmaraton i k černému
pasažérovi v odstavených vagónech.

ŠTÝFAL DAVID
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Jeden sobotní zásah čekal strážníky na půlmaratonu. Podle mluvčí strážníků Věry Školkové se
sedmačtyřicetiletý muž v sobotu večer posilnil alkoholem v jedné z budějovických restaurací.
Při odchodu z provozovny se však připletl do trasy běžeckého závodu a vážně narušil průběh
akce. Zasáhnout proti němu museli strážníci, které na pomoc přivolali přítomní pořadatelé.
Muž
skončil
v poutech
na
protialkoholní
záchytné
stanici.
"Na oznámení o podnapilém muži, který se pohybuje po trase běžeckého závodu na Pražské
třídě, vyjížděla hlídka městské policie v sobotu 2. června před půl desátou večer. Strážníci po
příjezdu na místo museli výtržníka z vymezeného prostoru vyvést. Muž však nehodlal se
strážníky spolupracovat a odmítl prokázat svou totožnost. Jeho náhlému odchodu museli
strážníci zabránit použitím donucovacích prostředků a nasazením služebních pout. Přítomní
pořadatelé akce strážníkům popsali, že když se muž připletl do trasy závodu, snažili se ho
odtud vykázat. Jenomže to muže rozzuřilo tak, že jim začal vyhrožovat ublížením na zdraví,"
uvedla
k incidentu
Věra
Školková.
Strážníci muže poté převezli k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici. Zde se ukázalo, že
se jedná o sedmačtyřicetiletého občana z Českobudějovicka. Muž se bude po vystřízlivění
zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za ten mu
hrozí
pokuta
do
10 tisíc
korun.
V době konání letošního ½ Maratonu v Českých Budějovicích k žádnému dalšímu narušení
veřejného pořádku v souvislosti s běžeckým závodem nedošlo. V rámci dopravního opatření
bylo
z běžecké
trasy
odtaženo
celkem
15 motorových
vozidel.
Další zásah čekal na strážníky v areálu vlakového nádraží. "Muže přespávajícího v odstaveném
železničním vagonu na vlakovém nádraží nalezli zaměstnanci ostrahy Českých drah v sobotu
v noci při běžné kontrole. Muž odmítal z vlaku vystoupit, proto museli přivolat na pomoc
městskou policii. Muž však odmítl uposlechnout i výzvy strážníků a dokonce se je snažil
napadnout,"
řekla
k akci
strážníků
Věra
Školková.
Na oznámení o spícím muži v odstaveném železničním vagonu v Nádražní ulici vyjížděla hlídka
městské police v sobotu 2. června krátce před půlnocí. "V dotyčném muži strážníci poznali jim
známou tvář. Jednalo se o padesátiletého majitele několika nemovitostí v krajském městě.
Důvodem, proč se uchýlil do odstaveného vlaku, byly pravděpodobně jeho současné potíže se
zákonem. Muž v nedávné době pravidelně zakládal ohně v jedné z jeho nemovitostí v centru
města. Důvodem mělo být pouze vysoušení interiérů. Svým jednáním však ohrožoval i své
okolí. Více jak desítka případů se stejným scénářem zaměstnala jak strážníky, tak i policisty a
jednotky hasičského záchranného sboru," uvedla na adresu muže Věra Školková.
Strážníci muže vyzvali k opuštění železničního vagonu, ten však nereagoval a odmítl se
strážníky jakkoliv spolupracovat. Jeho náhlý výpad proti strážníkovi stojícímu ve dveřích kupé
byl nečekaný. Strážník však stačil proti útočníkovi zasáhnout slzotvorným prostředkem a
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použitím hmatů a chvatů sebeobrany. Strážníci poté muže vyvedli v poutech z vozu a přivolali
na místo zdravotnickou záchrannou službu. Zdravotníci muže za asistence strážníků převezli
k očnímu ošetření do českobudějovické nemocnice. Před propuštěním ho strážníci poučil
o tom, že se bude zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její
pravomoci. Správní orgán mu za přestupek uložit pokutu do 10 tisíc korun.
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