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Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 14 

Autor: mb 

Mladíci dostali pokutu za květinovou bitvu 
České Budějovice 

Dvojice mladých mužů zaměstnala v sobotních brzkých ranních hodinách českobudějovické 

strážníky. Před jednou z restaurací v České ulici vytrhávali květiny z truhlíků a házeli jimi po 

sobě. Hlídka strážníků je hned po činu vypátrala a za pomoci záznamu z kamerového systému 

je usvědčila. Výtržníci dostali od strážníků pokutu. 

Pondělí, 29. řijna 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Odešel na několik dní z bytu a nechal v něm psa. Týrání odhalila havárie 

vody 

29.10.2018 16:08  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Šestatřicetiletý muž z Českých Budějovic si pronajal byt na Pražském 

předměstí a pořídil si psa. O psa se však pravděpodobně příliš nestaral. Z bytu dokonce odešel 

na několik dní a psa nechal uzavřeného v koupelně. Otřesný zážitek tak připravil majiteli bytu, 

který zde musel zasáhnout kvůli úniku vody. Majitele psa čekají nemalé problémy. 

V sobotu 27. října v půl osmé večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení muže o nálezu 

psa v koupelně jeho bytu na Pražském předměstí. Sedmačtyřicetiletý muž v současné době 

byt pronajímá šestatřicetiletému muži z Českých Budějovic. 

Když se od ostatních nájemníků domu dozvěděl o úniku vody ze svého bytu, snažil se marně 

kontaktovat svého nájemníka. A tak musel začít řešit problém sám. Když však vstoupil do bytu, 

a otevřel dveře koupelny, čekal ho pohled na vyhublého psa a exkrementy všude kolem. 

Strážníci na místě zjistili, že kříženec labradora nemá k dispozici žádnou potravu. Voda však 

unikala právě z otevřeného uzávěru ve sprchovém koutě, který majitel bytu vzápětí zajistil. 

Majitele psa a současného nájemce bytu se pak prostřednictvím operačního střediska městské 

policie podařilo kontaktovat během několika minut. Muž přislíbil, že se během krátké doby 

dostaví. Strážníci však čekali marně a nepomohly ani další telefonické výzvy. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/odesel-na-nekolik-dni-z-bytu-a-nechal-v-nem-psa-tyrani-odhalila-havarie-vody/


 

  

ŠTÝFAL DAVID 2 

 

MONITORING TISKU - 44. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Strážníci poté za přítomnosti majitele bytu psa zabezpečili a ponechali mu dostatek krmiva do 

té doby, než bude rozhodnuto o jeho osudu. Případem se bude dále zabývat příslušný správní 

orgán. Šestatřicetiletému majiteli psa nyní hrozí za týrání zvířete pokuta až 500 tisíc korun. Se 

vší pravděpodobností ho však také čeká náhrada škody způsobené únikem vody. 

 

Pondělí, 29. řijna 2018 

Zdroj: regiony24.cz, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Týrání psa odhalila havárie vody 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Šestatřicetiletý muž z Českých Budějovic si pronajal byt na Pražském předměstí a pořídil si psa. 

O psa se však pravděpodobně příliš nestaral. Z bytu dokonce odešel na několik dní a psa nechal 

uzavřeného v koupelně. Otřesný zážitek tak připravil majiteli bytu, který zde musel zasáhnout 

kvůli úniku vody. Majitele psa čekají nemalé problémy. 

V sobotu 27. října v půl osmé večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení muže o 

nálezu psa v koupelně jeho bytu na Pražském předměstí.  Sedmačtyřicetiletý muž v současné 

době byt pronajímá šestatřicetiletému muži z Českých Budějovic. Když se od ostatních 

nájemníků domu dozvěděl o úniku vody ze svého bytu, snažil se marně kontaktovat svého 

nájemníka. A tak musel začít řešit problém sám. Když však vstoupil do bytu a otevřel dveře 

koupelny, čekal ho pohled na vyhublého psa a exkrementy všude kolem. Strážníci na místě 

zjistili, že kříženec labradora nemá k dispozici žádnou potravu. Voda však unikala právě 

z otevřeného uzávěru ve sprchovém koutě, který majitel bytu vzápětí zajistil. 

Majitele psa a současného nájemce bytu se pak prostřednictvím operačního střediska městské 

policie podařilo kontaktovat během několika minut. Muž přislíbil, že se během krátké doby 

dostaví. Strážníci však čekali marně a nepomohly ani další telefonické výzvy. Strážníci poté za 

přítomnosti majitele bytu psa zabezpečili a ponechali mu dostatek krmiva do té doby, než 

bude rozhodnuto o jeho osudu. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

Šestatřicetiletému majiteli psa nyní hrozí za týrání zvířete pokuta až 500 tisíc korun. Se vší 

pravděpodobností ho však také čeká náhrada škody způsobené únikem vody. 

  

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-233248-tyrani-psa-odhalila-havarie-vody
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Úterý, 30. října 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Elmíra Talířová 

V pronajatém bytě na Pražském předměstí našli díky tekoucímu 

kohoutku týraného psa 

 úterý, 30. října 2018, 13:21 

Jen díky tekoucímu kohoutku v jednom z bytů na Pražském předměstí objevil 

sedmačtyřicetiletý majitel nemovitosti v koupelně zavřeného psa, o kterého se podnájemník 

pravděpodobně vůbec nestaral. Nyní mu hrozí pokuta až 500 tisíc korun. Šestatřicetiletý muž 

z Českých Budějovic si pronajal byt na Pražském předměstí, do kterého se nastěhoval se svým 

psem. Bohužel se o něj ale moc nestaral a nedělalo mu problém ho nechat doma několik dní 

samotného zavřeného v koupelně. Zvíře našel v koupelně až majitel bytu, který se dozvěděl o 

úniku vody. Protože se mu nepodařilo nájemníka kontaktovat, musel situaci řešit sám. „Když 

sedmačtyřicetiletý majitel nemovitosti vstoupil do bytu a otevřel dveře koupelny, čekal ho 

pohled na vyhublého psa a exkrementy všude kolem. Strážníci na místě zjistili, že kříženec 

labradora nemá k dispozici žádnou potravu,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 

Voda unikala z otevřeného uzávěru ve sprchovém koutě. Prostřednictvím operačního 

střediska se později podařilo kontaktovat majitele psa, který slíbil, že se do bytu co nejrychleji 

dostaví. Strážníci na něj však čekali marně. „Za přítomnosti majitele bytu zajistili městští 

policisté psovi dostatek potravy, dokud nebude rozhodnuto o jeho osudu,“ doplnila Školková. 

Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. Šestatřicetiletému majiteli psa nyní 

hrozí za týrání zvířete pokuta až 500 tisíc korun. Se vší pravděpodobností ho však také čeká 

náhrada škody způsobené únikem vody.  
 

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21629-v-pronajatem-byte-na-prazskem-predmesti-nasli-diky-tekoucimu-kohoutku-tyraneho-psa.html
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Úterý, 30. řijna 2018 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 

Autor: Michal Bělský 

Pes několik dní hladověl zavřený v koupelně. Zachránilo ho, že pustil 

vodu 
30. října 2018  14:25,  aktualizováno  14:25  

Několik dní bez jídla zůstal minulý týden pes v jednom z bytů na Pražském sídlišti v Českých 

Budějovicích. Majitel křížence labradora uzavřel v koupelně a odjel na delší dobu pryč. Případ 

týrání zvířete odhalil vlastník bytu, kterého zavolali sousedé kvůli unikající vodě.  

Hladovějící zvíře objevil v sobotu 27. října majitel ve svém bytě, který pronajímal chovateli 

psa.  

„Když se od ostatních nájemníků domu dozvěděl, že z bytu uniká voda, snažil se marně 

kontaktovat nájemníka. Případ tedy musel řešit sám. V koupelně pak objevil pohublého psa a 

exkrementy všude kolem,“ uvedla mluvčí budějovické městské policie Věra Školková. 

Přivolaní strážníci zjistili, že pes nemá v místnosti žádnou potravu. Žízní netrpěl, protože si 

pravděpodobně sám pustil vodu, čímž si shodou náhod přivolal pomoc. Voda totiž unikala z 

otevřeného kohoutku ve sprchovém koutě. 

Nájemník bytu po telefonu slíbil, že se strážníky situaci vyřeší, ale tím jeho aktivita skončila. 

„Strážníci poté za přítomnosti majitele bytu psa zabezpečili a ponechali mu dostatek krmiva 

do té doby, než bude rozhodnuto o jeho osudu,“ dodala Školková. 

Šestatřicetiletému majiteli psa hrozí za týrání zvířete až půlmilionová pokuta a navíc musí 

nahradit škody způsobené únikem vody. 

 

 

  

https://budejovice.idnes.cz/tyrani-pes-voda-byt-pokuta-d02-/budejovice-zpravy.aspx?c=A181030_130934_budejovice-zpravy_khr
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=163586/154932_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=162481/154400_0_
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Středa, 31. října 2018 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 3 

Autor: mb 

Pes hladověl v koupelně. Vodu si pustil sám  
Týrání 

Několik dní bez jídla zůstal minulý týden pes v jednom z bytů na Pražském sídlišti v Českých 

Budějovicích. 

Majitel křížence labradora uzavřel v koupelně a odjel na delší dobu pryč. Případ týrání zvířete 

odhalil vlastník bytu, kterého zavolali sousedé kvůli unikající vodě. Vodu ve sprchovém koutě 

si pes patrně pustil sám, čímž si shodou náhod přivolal pomoc. 

 

Středa, 31. října 2018 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 13 

Autor: mb 

Týraného psa v pronajatém bytě našli díky tekoucí vodě 
  

ČESKÉ BUDĚJOVICE Několik dní bez jídla zůstal minulý týden pes v jednom z bytů na Pražském 

sídlišti v Českých Budějovicích. Majitel křížence labradora zavřel v koupelně a odjel na delší 

dobu pryč. Případ týrání zvířete odhalil vlastník bytu, kterého zavolali sousedé kvůli unikající 

vodě. 

Hladovějící zvíře objevil v sobotu 27. října sedmačtyřicetiletý majitel ve svém bytě, který 

pronajímal chovateli psa. 

"Když se od ostatních nájemníků domu dozvěděl, že z bytu uniká voda, snažil se marně 

kontaktovat nájemníka. Případ tedy musel řešit sám. V koupelně pak objevil pohublého psa a 

exkrementy všude kolem," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Přivolaní strážníci zjistili, že pes nemá v místnosti žádnou potravu. Žízní netrpěl, protože si 

pravděpodobně sám pustil vodu, čímž si shodou náhod přivolal pomoc. Voda totiž unikala z 

otevřeného kohoutku ve sprchovém koutě. 

Nájemník bytu po telefonu slíbil, že se strážníky situaci vyřeší, ale tím jeho aktivita skončila. 

"Strážníci poté za přítomnosti majitele bytu psa zabezpečili a ponechali mu dostatek krmiva 

do té doby, než bude rozhodnuto o jeho dalším osudu," doplnila mluvčí Školková. 
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Šestatřicetiletému majiteli psa hrozí za týrání zvířete pokuta až půl milionu korun a navíc 

zřejmě bude muset nahradit škody způsobené únikem vody. 

 

Středa, 31. října 2018 

Zdroj: CT24.cz, (odkaz) 

Autor: srnovav 

Strážníci s nočním viděním i kontroly svátečních řidičů. Policie se chystá 

na Dušičky 
  

Strážníci v Liberci nebo Českých Budějovicích začali pravidelně obcházet hřbitovy. Podobné 

akce chystají kvůli Dušičkám i v dalších městech, většinou začaly už minulý pátek. Do kontrol 

se stejně jako každý rok zapojují i policisté. Nejčastějšími problémy je okrádání návštěvníků 

hřbitovů a situace na silnicích. Tu může letos ještě zkomplikovat počasí ale i fakt, že samotný 

den svátku připadl právě na pátek.  

Například v Brně letos zapojili do kontrol přes dvě stovky strážníků. Na jedenácti hřbitovech 

hlídkují ve velmi krátkých intervalech. " V noci do kontrol zapojujeme psovody a využíváme 

také dalekohledy pro noční vidění a mobilní kamerový systém," uvedl mluvčí Městské policie 

Brno Jakub Ghanem. S kontrolami začali už minulý pátek, stejně jako například v Jihlavě, 

Olomouci, Plzni nebo ve Zlíně. 

Ve všech oslovených městech se ale policisté soustředí především na víkendy. Největší nápor 

očekávají hlavně v ten, který bude na dušičkový pátek přímo navazovat. 

Nejčastěji policisté řeší okrádání návštěvníků hřbitovů, vykrádání aut, ale také krádeže 

pietních předmětů přímo z hrobů. Komplikace policisté očekávají i v dopravě, a to nejen kvůli 

špatnému počasí a hustotě provozu, ale také kvůli takzvaným svátečním jezdcům z řad starších 

či méně zkušených řidičů. "Právě oni se mohou paradoxně stát viníky zbytečné dopravní 

nehody," upozorňuje mluvčí Policejního prezidia Eva Kropáčová. 

Vedle strážníků se budou na silnice, bezpečnost hřbitovů a jejich okolí zaměřovat i státní 

policisté. "Bude zvýšen i výkon služeb hlídek, zejména služby dopravní a pořádkové policie," 

uvedla Vladimíra Šrýtrová z krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Na většině míst 

plánují policisté i strážníci ukončit dušičkové akce v pondělí 5. listopadu. Například v Brně nebo 

ve Středočeském kraji ale potrvají až do neděle. 

 

  

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2638289-straznici-s-nocnim-videnim-i-kontroly-svatecnich-ridicu-policie-se-chysta-na-dusicky
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Sobota, 3. listopadu 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Michal Daněk 

Rybářský háček zaseklý v křídle i zobáku paralyzoval labuť. Pomoci se 

dočkala od strážníků a hasičů  

sobota, 3. listopadu 2018, 16:50 

Duchapřítomnost kolemjdoucích dost možná zachránila život zraněné labuti v rybníčku za 

betonárnou U Hada v Českých Budějcích. Když obyvatelé, kteří labuť chodí pravidelně krmit, 

spatřili ptáka s krvácejícím zraněním v podivné poloze téměř pod vodou, okamžitě přivolali na 

pomoc strážníky i hasiče. Ti se pak již o labuť postarali. Na místo vyjížděli záchranné složky v 

pátek krátce po poledni. Hasičům se během několika minut podařilo labuť vylovit a předat ji 

do rukou strážníků. Ti vzápětí zjistili příčinu labutího trápení. „Byl jím rybářský háček zaseklý v 

křídle a zároveň i v zobáku, kde skončil po snaze zbavit se bolesti v křídle. Strážníkům se háček 

podařilo během několika chvil odstranit,“ řekla mluvčí strážníků Věra Školková. Labuť poté 

strážníci převezli k veterináři do ZOO v Hluboké nad Vltavou. Tam se pravděpodobně brzy 

zotaví a bude moci být vypuštěna zpět do volné přírody.  
 

 

Sobota, 3. listopadu 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Lidé chodili krmit labuť. Našli ji zraněnou 
3.11.2018 22:17  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Zraněnou labuť v rybníčku za betonárnou U Hada nalezli obyvatelé, kteří 

jí pravidelně přicházeli krmit. Když spatřili labuť s krvácejícím zraněním v podivné poloze téměř 

pod vodou, okamžitě přivolali na pomoc strážníky i hasiče.  

Hlídka městské policie vyjížděla na základě tohoto oznámení v pátek 2. listopadu v půl jedné 

odpoledne. Na pomoc zároveň vyjela i jednotka hasičského záchranného sboru. Hasičům se 

během několika minut podařilo labuť vylovit a předat ji do rukou strážníků. Ti vzápětí zjistili 

příčinu labutího trápení. Byl jí rybářský háček zaseklý v křídle a zároveň i v zobáku, kde skončil 

po snaze zbavit se bolesti v křídle. Strážníkům se háček podařilo během několika chvil 

odstranit. Labuť poté převezli k veterinárnímu ošetření do ZOO v Hluboké nad Vltavou. Zde se 

pravděpodobně brzy zotaví a bude moci být vypuštěna zpět do volné přírody. 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21693-rybarsky-hacek-zasekly-v-kridle-i-zobaku-paralyzoval-labut-pomoci-se-dockala-od-strazniku-a-hasicu.html
https://www.jcted.cz/budejovicko/lide-chodili-krmit-labut-nasli-ji-zranenou/

