PIVNÍ STOPOU
ROZSUDEK
JMÉNEM PIVNÍ STOPY
Pivní soud v Praze rozhodl v hlavním líčení konaném 31.5.2019 v senátě složeném z předsedy Tukkyho a
soudců přísedících Limogese a Mokosh
takto:
obžalovaní Pivní stopaři,
jmenovitě Pudl, Psycho131, Rudík83, Ivanka83, Ibišek, Luciferka87, Zuzana, Radlik, Jarka, Maple,
Dr.Ječmínek, Mydli, Pepin-23, Nesty, Sova, Mára pivoplaz, Fanthomas a Zdenička, dále jen odsouzení,
uznávají se vinnými,
že
po dobu 5-ti let, a to v době od 31.5.2014 minimálně do odsouzení, tedy do 31.5.2019 se spolčili do pivní bandy
jménem Pivní stopaři, aby se scházeli na tajných schůzkách pod názvem Stopařská hospoda, za nejasným
účelem, dále aby chodili neznámé trasy pod názvem Pivní stopy a navštěvovali zařízení pod názvem Pivní
zastavení a Turistické zastavení. Na těchto místech pak vykonávali neřízené pití alkoholu, zejména piva, a tím
se vícekrát dopustili pohoršování na veřejnosti a v opilosti, rušení nočního klidu a výtržnictví pod vlivem
alkoholu. Navíc organizovali a aktivně se účastnili akcí s tzv. Pamětními listy, kde opět se dopouštěli
konzumace velkého množství alkoholu, zejména piva. U všech těchto činností se navíc fotografovali, a tyto
fotografie dobrovolně umísťovali na webových stránkách www.pivnistopou.cz, kde se svými alkoholovými
excesy ještě chlubili. Někteří odsouzení pak do této alkoholem opojené bandy rekrutovali další nebohé jedince,
kteří do jednoho odsouzeným podlehli, a dále tak tímto tuto bandu rozšiřovali,
čímž spáchali
zvlášť závažný čin neřízeného pití alkoholu a navádění k pití alkoholu podle §10°, 11° a 12°, §14° odst. písm.
A, L, E, dále § 16°, odst. písm. I, P, A a § 17°, odst. písm. A, P, A a
odsuzují se
k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svodoby v trvání 45 (čtyřicetipěti) hodin.
Pro výkon trestu se výše jmenovaní odsouzení zařazují do věznice se zvýšenou ostrahou, vězeňské zařízení
Alkotřas v obci Pernink, ulice T.G.Masaryka ev.č.53. Do věznice se výše jmenovaní dostaví mezi 16:00 hod a
17:00 hodin, ve střízlivém stavu.
Poučení: proti všem výrokům tohoto rozsudku není možné odvolání, není možný ani odklad trestu.
V Praze dne 1.9.2019
PSDr. Tukky v.r.
předseda senátu
PSDr. Limoges, PSDr. Mokosh
přísedící

