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Křikloun seděl na chodníku a předstíral, že je cizinec
5.1.2019
České Budějovice - Už brzy odpoledne skončil na záchytce výtržník z Kladenska, kterého ve čtvrtek
objevila hlídka městské policie v Hroznové ulici. Šestačtyřicetiletý muž tu seděl na chodníku a hlasitě
pokřikoval. Vedle něj ležela prázdná lahev od tvrdého alkoholu.
"Když strážníci muže vyzvali, aby přestal narušovat veřejný pořádek, muž předstíral, že neslyší.
Pokračoval písní v německém jazyce a snažil se strážníky přesvědčit, že je cizinec. Jenomže k jeho
ztišení nestačily ani výzvy v cizím jazyce. Muž se však po chvíli sám prozradil. Ukázalo se, že mluví
dokonalou
češtinou,"
líčí
událost
mluvčí
městské
policie
Věra
Školková.
Rozhodně ale nemínil zanechat hlasitých projevů, ke kterým po příjezdu motorizované hlídky přidal
vulgární výpady. "Když se proti strážníkům začal divoce ohánět rukama, skončil ve služebních poutech.
Ani poté se však nevzdával a snažil se strážníky napadnout kopy nohou. Ti ho poté převezli k pobytu
na
protialkoholní
a
protitoxikomanickou
záchytnou
stanici."
doplňuje
mluvčí.
Výtečník nadýchal 2,3 ‰ alkoholu. Za spáchání přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby mu hrozí
pokuta do 10 tisíc korun.

Neděle, 6. ledna 2019
Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz)
Autor: Mgr. Věra Školková

Majitel Mercedesu měl štěstí
6.1.2019 16:10
ČESKÉ BUDĚJOVICE - O velkém štěstí může hovořit majitel Mercedesu, který svůj vůz v půl
osmé večer ve čtvrtek 3. ledna zaparkoval na náměstí Přemysla Otakara II. Když totiž odešel
od vozidla, ponechal otevřená všechna okna. Nezajištěné vozidlo naštěstí spatřil poctivý řidič
jiného vozidla a upozornil městskou policii.
Strážníkům se během několika minut podařilo prostřednictvím operačního střediska zjistit
majitele dotyčného vozidla a telefonicky ho kontaktovat. Obratem si auto zabezpečil. Že
nepřišel k újmě, za to může vděčit poctivému nálezci.
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Babička kráčela v noci po silnici v lehkých šatech
včera 16:02

České Budějovice - Dezorientovanou starší ženu, která si vyrazila ven jen v lehkém oblečení a
s každou botou jinou, spatřila v neděli ve tři hodny ráno na Okružní ulici náhodná svědkyně.
Přivolala strážníky, kteří skutečně krátce poté objevili dvaasedmdesátiletou ženu, kterak kráčí
po vozovce jen v lehkých šatech. Jak dodává mluvčí městské policie Věra Školková, na na jedné
noze
měla
vyšší
zimní
botu
a
na
druhé
jen
polobotku.
"Strážníkům se přes veškeré úsilí podařilo zjistit pouze její základní osobní údaje. Místo
bydliště nebo důvod ženina počínání se však nedozvěděli. Dvaasedmdesátiletá žena byla
zjevně podchlazená, proto strážníci na místo okamžitě přivolali zdravotnickou záchrannou
službu. Zdravotní stav si vyžádal převoz ženy k lékařskému vyšetření do českobudějovické
nemocnice," doplnila Věra Školková.

Neděle, 6. ledna 2019
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz)
Autor: Hana Svítilová

Zmohl ji alkohol, ustlala si na zastávce
včera 10:59

České Budějovice - Přes míru pila šestapadesátiletá žena, která se v sobotu večer vyrazila bavit
do města. Návrat domů pak byl nad její síly.
Na pomoc podnapilé ženě vyráželi krátce před půlnocí ke kinu Kotva na Lidické třídě strážníci.
"Při cestě domů zůstala ležet na autobusové zastávce na Lidické třídě. Sem se nechala dopravit
vozidlem taxislužby, odsud již však nebyla schopna odejít. Při několika pokusech vstát ze země
upadla,"
líčí
mluvčí
městské
policie
Věra
Školková
situaci.
Hlídka na místo přivolala zdravotnickou záchrannou službu, která si ženu převzala do péče.
Podle
orientační
dechové
zkoušky
měla
v těle
3,11 ‰
alkoholu.
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Neděle, 6. ledna 2019
Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz)
Autor: Elmíra Talířová

Šestapadesátileté ženě naměřili strážníci více jak tři promile. Nebyla
schopná dojít domů
neděle, 6. ledna 2019, 11:16

Více než tři promile alkoholu naměřili zdravotníci ženě, která v sobotu večer vyrazila do víru
města. Vysoké množství alkoholu ji ale zmohlo natolik, že usla na autobusové zastávce a
nebyla schopná dojít domů. Šestapadesátiletá žena vyrazila do centra Budějc v sobotu večer.
„Krátce před půlnocí vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o podnapilé ženě u kina
Kotva na Lidické třídě,“ vysvětlila mluvčí městské policie Věra Školková. Žena nebyla schopná
dojít domů. Několikrát se pokusila vstát ze země, pokaždé ale znovu upadla. „Svědkem
jednoho z pádů se stali i přijíždějící strážníci, kteří rovnou přivolali i zdravotníky,“ uvedla
Školková. Než si ženu převzali do péče lékaři, podrobili ji strážníci orientační dechové zkoušce
na alkohol, která ukázala 3,11 promile.

ŠTÝFAL DAVID

3

