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Uprchlíky z výchovného ústavu našli v Českých Budějovicích 

České Budějovice - Celostátně hledané uprchlé chovance výchovného ústavu dostihli 
v krajském městě. 

Jedním z nich byl šestnáctiletý chlapec, kterého nalezli strážníci ve čtvrtek v půl jedenácté 
dopoledne. Mladík neměl kde složit hlavu, proto si ustlal na dětském hřišti na Sokolském 
ostrově. Policejní mluvčí Věra Školková vypráví: "Po jeho probuzení strážníci zjistili, že se jedná 
o jim známou tvář. Nesetkali se s ním totiž poprvé." Dotyčný uprchl z výchovného ústavu na 
Domažlicku. 

O rok starší dívku, která vydržela ve výchovném ústavu pouze týden, nalezli strážníci druhý 
den u obchodního centra Mercury na Žižkově třídě. "Naposledy totiž utekla minulý týden," 
uvádí Věra Školková. 

Policisté uprchlíky převezli na Obvodní oddělení Policie ČR v ulici Třída 28. října. "Zde je předali 
do rukou přítomných policistů, odkud byl eskortován zpět do výchovného ústavu," uzavírá Věra 
Školková. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/uprchliky-z-vychovneho-ustavu-nasli-v-ceskych-budejovicich-20180729.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/uprchliky-z-vychovneho-ustavu-nasli-v-ceskych-budejovicich-20180729.html
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V noci po Suchém Vrbném pobíhal poník. Utekl ze stáje 

České Budějovice - Náhodní svědci spatřili ve čtvrtek 26. července ve tři hodiny ráno 
v Suchém Vrbném po Ledenické ulici pobíhat poníka. 

Mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková vypráví: "Poník se od strážníků nechal 
bez větších potíží odchytit. Pomocí lana ho odchytli a odvedli do bezpečné vzdálenosti od 
pozemní komunikace." 

Ukázalo se, že tento poník neutekl poprvé. Uprchlíka dovedli majitelce k nedaleké stáji. 

"Strážníci majitelku zvířete poučili o tom, že případem se bude dále zabývat správní orgán. Za 
přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání hrozí čtyřiačtyřicetileté ženě pokuta až 
50 tisíc korun," uzavírá Věra Školková. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-noci-po-suchem-vrbnem-pobihal-ponik-utekl-ze-staje-20180728.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-noci-po-suchem-vrbnem-pobihal-ponik-utekl-ze-staje-20180728.html
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Poník utekl ze stáje a pobíhal po Budějovicích. Majitelce hrozí pokuta 

Policie v Českých Budějovicích vyjížděla ve čtvrtek v noci kvůli oznámení o pobíhajícím 
poníkovi po Ledenické ulici v Suchém Vrbném. Zvíře spatřili náhodní svědci a přivolali na 
místo strážníky. Policisté poníka odchytili a předali zpět do rukou majitelky. Nebylo to 
poprvé, co utekl.  

„Poník se od strážníků nechal bez větších potíží odchytit. Strážníci ho pomocí lana odvedli do 
bezpečné vzdálenosti od pozemní komunikace,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí Věra Školková. 
Policisté následně odvedli zvíře ke stáji, kde se potkali s jeho majitelkou.  

Podle mluvčí se nejednalo o první útěk tohoto zvířete. Ženu nyní čekají potíže se zákonem, 
případem se bude dále zabývat správní orgán.  

„Za přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání hrozí čtyřiačtyřicetileté ženě pokuta 
až 50 tisíc korun,“ dodala Školková.  

  

https://budejovice.idnes.cz/ponik-utekl-ze-staje-pobihal-v-suchem-vrbnem-fmp-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180728_105634_budejovice-zpravy_lre
https://budejovice.idnes.cz/ponik-utekl-ze-staje-pobihal-v-suchem-vrbnem-fmp-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180728_105634_budejovice-zpravy_lre
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Za útěk poníka může dostat jeho majitelka pokutu až padesát tisíc 

korun  

Až padesáti tisícovou pokutu za přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání může 
dostat majitelka poníka, který jí v noci z čtvrtka na pátek utekl z ohrady. Strážníci městské 
policie odchytávali zvíře v Ledenické ulici v Suchém Vrbném. 

„Oznámení o volně pobíhajícím poníkovi přijalo operační středisko městské policie v noci z 
čtvrtka na pátek ve tři hodiny ráno. Po příjezdu na místo strážníci poníka bez problému 
odchytili,“ popsala mluvčí městské policie Věra Školková.  

Mezitím kontaktovali majitelku, aby jí zvíře, které neuteklo poprvé, předali. Zároveň 
čtyřiačtyřicetiletou ženu informovali, že se útěkem bude dále zabývat správní orgán a může jí 
být uložena pokuta až do výše padesát tisíc korun za přestupek podle zákona na ochranu zvířat 
proti týrání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20513-za-utek-ponika-muze-dostat-jeho-majitelka-pokutu-az-padesat-tisic-korun.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20513-za-utek-ponika-muze-dostat-jeho-majitelka-pokutu-az-padesat-tisic-korun.html
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Papouška Žaka v obchodním centru chytili dva muži. Strážníci si zvíře 

jen převzali  

Kuriózní odchyt papouška Žaka ze soboty 21. července městskými policisty nebyl až tak 
kuriózní, jak se mohlo zdát. Alespoň ne pro strážníky. Papouška totiž neodchytli oni, ale dva 
muži, kteří se o něj postarali a hlídce zvíře jen předali.  

„Nejkurióznějším případem sobotního dne byl pravděpodobně nález papouška v obchodním 
centru na Pražské třídě. Žako šedý byl nalezen v půl páté odpoledne na střešním parkovišti. 
Strážníkům se ho vzápětí podařilo odchytit,“ přiblížila zásah mluvčí městské policie Věra 
Školková.  

Její slova však vyvrací muž, který po vydání článku kontaktoval redakci Budějcké Drbny. 
„Strážníci si Žaka pouze vyzvedli od nás. O kuriózním odchytu nemůže být vůbec řeč. Předání 
bylo z ruky do ruky. Žako byl rád, že jsem ho se synem našel. Bylo skoro 29 stupňů a ten 
papoušek se schovával pod hasicím přístrojem, kde byl aspoň trochu stín. Měl žízeň a hned se 
skamarádil,“ upřesnil Martin Škulina, který zvíře spolu se svým synem zachránil.  

Podle něj papoušek, kterého našel před polednem a ne v půl páté odpoledne, nikam uletět 
nechtěl. „Okamžitě mi šel na ruku, a pak hned na rameno,“ uzavřel.  

Mluvčí městské policie Věra Školková nepopřela, že případ proběhl právě takto. „Já jsem v celé 
věci čerpala z informací, které jsem měla zapsané od zasahujících strážníků. Nemohu proto 
vyvrátit, že situace proběhla tak, jak pán popisuje,“ vysvětlila.  

 

 

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/20464-papouska-zaka-v-obchodnim-centru-chytili-dva-muzi-straznici-si-zvire-jen-prevzali.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/20464-papouska-zaka-v-obchodnim-centru-chytili-dva-muzi-straznici-si-zvire-jen-prevzali.html
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Budějcké strážníky zaměstnala zvířata. Odchytávali ježka i papouška 

Žako  

Pestré odpoledne zažili v sobotu 21. července budějčtí strážníci. Během jedné služby vyjížděla 
hlídka městské policie k nálezu ježka v pěší zóně, mrtvému kosovi, mláděti drozda, psovi 
zamčenému v autě, uhynulému potkanovi, zraněnému kotěti, nalezenému psovi nebo k 
odchytu papouška Žako.  

„Sobotní den začínali českobudějovičtí strážníci výjezdem na Lannovu třídu. Po pěší zóně si totiž 
rázoval zmatený ježek. Strážníci odchytili a vypustili v lesoparku Stromovka,“ uvedla mluvčí 
městské policie Věra Školková.  

Krátce po osmé hodině ranní vyjížděla hlídka ke kosovi, který se připletl pod kola projíždějících 
vozidel. Tělo mrtvého zvířete převezli strážníci do kafilerního boxu. O dvě hodiny později 
zachraňovali mládě drozda před panelovým domem v ulice Jana Opletala ve Čtyřech Dvorech. 
„Zvíře nebylo nijak zraněné, proto ho strážníci vypustili do volné přírody,“ přiblížila Školková.  

K psovi, který měl být zavřený v autě před obchodním centrem v Českém Vrbném, vyjížděla 
hlídka městské policie krátce po jedenácté hodině dopolední. Po příjezdu na místo se však toto 
oznámení naštěstí nepotvrdilo.  

Před půl druhou odpoledne nalezli obyvatelé Písecké ulice uhynulého hlodavce u kontejnerů 
na komunální odpad. Strážníci místo prohledali a nalezeného potkana bez známek života 
převezli do kafilerního boxu.  

V sobotu odpoledne se stejná hlídka městské policie zabývala ještě oznámením o údajně 
zraněném ptákovi. Ani tentokrát se domněnka volajícího nepotvrdila a pták byl vypuštěn do 
volné přírody. Dále řešili také opuštěného německého ovčáka u obchodního centra Na Dlouhé 
louce a zraněné kotě u benzinové pumpy ve stejné ulici. Obě dvě zvířata byla předána do rukou 
zaměstnanců městského útulku.  

„Nejkurióznějším případem sobotního dne byl pravděpodobně nález papouška v obchodním 
centru na Pražské třídě. Žako šedý byl nalezen v půl páté odpoledne na střešním parkovišti. 
Strážníkům se ho vzápětí podařilo odchytit. Papoušek měl kroužek s označením, podle něhož 
se však i přes veškeré snahy operačního střediska městské policie nepodařilo zjistit jeho 
právoplatného majitele,“ přiblížila zásah Školková. Papoušek byl převezen do zoologické 
zahrady v Hluboké nad Vltavou. Zanedlouho se ale po svém domácím mazlíčkovi začala shánět 
jeho majitelka a skutečnost oznámila na městkou policii. Papoušek se tak brzy vrátil domů.  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20442-budejcke-strazniky-zamestnala-zvirata-odchytavali-jezka-i-papouska-zako.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20442-budejcke-strazniky-zamestnala-zvirata-odchytavali-jezka-i-papouska-zako.html
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Čtveřice chlapců obtěžovala návštěvníky letní plovárny  

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Skupina nezletilých chlapců se v sobotu rozhodla strávit letní odpoledne u bazénu na 
městské letní plovárně. Chlapci však pobyt u vody pojali po svém. Svým nepřístojným 
chováním porušovali provozní řád městského zařízení. Upozornění plavčíků, dohlížejících na 
veřejný pořádek, však nedbali. Nakonec musela zasáhnout hlídka městské policie. Případ 
bude mít pro jednoho z chlapců dohru. 

Na oznámení o skupině chlapců, kteří v prostoru letní plovárny na Sokolském ostrově hlasitě 
pokřikují po okolí a porušují provozní řád, vyjížděla hlídka městské policie v sobotu 21. 
července krátce po čtvrté hodině odpoledne. 

Strážníky u vchodu na letní plovárnu oslovila zaměstnankyně plovárny a označila čtyři chlapce, 
kteří se náhle snažili odejít. Jednalo se o dva patnáctileté a jednoho šestnáctiletého chlapce 
v doprovodu jejich čerstvě plnoletého kamaráda. 

Strážníci následně nezletilé hochy podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol. Jeden 
z patnáctiletých chlapců nadýchal 0,37 ‰ alkoholu. Kde k alkoholu přišel, však odmítl 
strážníkům sdělit. Na dotaz strážníků se svěřil, že je chovancem výchovného ústavu, ale 
v současné době se zdržuje u svých rodičů v Českých Budějovicích. Ti si ho z rukou strážníků o 
několik desítek minut později převzali s poučením o tom, že případem se bude zabývat 
oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. Po poučení ostatních 
chlapců je strážníci propustili. 

 

 

 

 

 

 

 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-232442-ctverice-chlapcu-obtezovala-navstevniky-letni-plovarny-
http://jiznicechy.regiony24.cz/14-232442-ctverice-chlapcu-obtezovala-navstevniky-letni-plovarny-
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Čtveřice chlapců obtěžovala návštěvníky budějovické letní plovárny 

České Budějovice - Skupina nezletilých chlapců se rozhodla využít letní odpoledne k pobytu 
u bazénu na budějovické městské letní plovárně. Chlapci však podle tiskové mluvčí městské 
policie Věry Školkové pobyt u vody pojali o víkendu po svém. 

"Svým nepřístojným chováním porušovali provozní řád městského zařízení. Upozornění 
plavčíků, dohlížejících na veřejný pořádek, však nedbali. Nakonec musela zasáhnout hlídka 
městské policie. Případ bude mít pro jednoho z chlapců dohru," uvedla k dění na plovárně 
Věra Školková. 

Na oznámení o skupině chlapců, kteří v prostoru letní plovárny na Sokolském ostrově hlasitě 
pokřikují po okolí a porušují provozní řád, vyjížděla hlídka městské policie v sobotu 
21. července krátce po čtvrté hodině odpoledne. "Strážníky u vchodu na letní plovárnu oslovila 
zaměstnankyně plovárny a označila čtyři chlapce, kteří se náhle snažili odejít. Jednalo se o dva 
patnáctileté a jednoho šestnáctiletého chlapce v doprovodu jejich čerstvě plnoletého 
kamaráda. 

Strážníci následně nezletilé hochy podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol. Jeden 
z patnáctiletých chlapců nadýchal 0,37 ‰ alkoholu. Kde k alkoholu přišel, však odmítl 
strážníkům sdělit. Na dotaz strážníků se svěřil, že je chovancem výchovného ústavu, ale 
v současné době se zdržuje u svých rodičů v Českých Budějovicích," uvedla k zásahu Věra 
Školková. Rodiče si mladíka z rukou strážníků o několik desítek minut později převzali 
s poučením o tom, že případem se bude zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu. 

Po poučení ostatních chlapců o správném chování je strážníci propustili. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ctverice-chlapcu-obtezovala-navstevniky-budejovicke-letni-plovarny-20180723.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ctverice-chlapcu-obtezovala-navstevniky-budejovicke-letni-plovarny-20180723.html

