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Pondělí, 8. října 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Tomáš Přibyl 

Příliš obav o obsah jedné krabice zalarmovalo strážníky i hasiče 
 

8.10.2018 14:00  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Českobudějovičtí strážníci a hasiči vyjížděli v neděli odpoledne kvůli 

záchraně štěňat. Nebo koťat. To nebylo hned úplně jisté. Měli být v jedné krabici u Malše. 

Oznamovatelka to slyšela od kolemjdoucích. Kde k této informaci ale přišli, není jasné.  

Krabice se měla nacházet na břehu Malše a měla v ní být nějaká mláďata. Jenže vše bylo jinak, 

a kdyby se někdo z oznamovatelů do krabice podíval, nemuseli by na místo strážníci snažící se 

pomoct. „Krabice odpovídající popisu plavala opodál v řece. Strážníci proto na místo přivolali 

jednotku hasičského záchranného sboru. Hasiči krabici vzápětí vylovili a přepravili ji na břeh. 

Když jí však otevřeli, všechny přítomné čekalo překvapení. V krabici naštěstí žádná zvířata 

nebyla. Obsahovala totiž jen komunální odpad, který byl následně zlikvidován tak, jak se patří," 

řekla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

 

Sobota, 13. října 2018 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

Muž se po rozchodu s partnerkou chtěl zbavit psa, hrozí mu vysoká 

pokuta 
13. října 2018  16:00,  aktualizováno  16:00  

Pokuta až půl milionu korun hrozí muži, který vyhodil z bytu na českobudějovickém sídlišti 

Vltava psa. Krátce po půlnoci na pátek obyvatele panelového domu vzbudil štěkající pes na 

chodbě. Přivolaní policisté rychle zjistili, komu patří a muži následně sdělili, že se bude 

zodpovídat z přestupku proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání.  

„Dvaatřicetiletý muž žijící na sídlišti Vltava se před nějakým časem rozešel se svou partnerkou. 

Ta v současné době žije i s jejich dětmi v jiné lokalitě krajské metropole. V bytě s mužem zůstala 

fenka středně velkého křížence, které se nyní rozhodl zbavit,“ popsala začátek příběhu mluvčí 

Městské policie České Budějovice Věra Školková. 

http://www.jcted.cz/budejovicko/muz-nabidl-fenku-sousedce-a-pak-ji-v-panelaku-vyhodil/
https://budejovice.idnes.cz/vltavin-vyhozeny-pes-policie-d2m-/budejovice-zpravy.aspx?c=A181013_142433_budejovice-zpravy_bse
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Policie dostala krátce po půlnoci na pátek oznámení o štěkajícím psovi na chodbě panelového 

domu na sídlišti Vltavín. Strážnící rychle zjistili, komu pes patří, přestože se muž snažil 

přesvědčit policii o opaku.  

„Navzdory tomuto tvrzení byl však ochoten uhradit náklady spojené s odchycením a 

umístěním fenky do útulku. Věci na pravou míru vzápětí uvedla sousedka dvaatřicetiletého 

muže. Ten jí totiž jen o několik málo okamžiků předtím nabízel, zda si fenku jménem Nela 

nechce ponechat,“ upozornila Školková. 

Žena psa nechtěla a před mužem zavřela dveře. Majitel psa nehledal další možnosti a psa 

nechal na chodbě svému osudu. Fena začala štěkat a postupně vzbudila většinu sousedů, kteří 

přivolali policisty.  

Jedna ze sousedek se nad psem slitovala a pak ho předala do rukou strážníků. Ti fenku převezli 

do městského útulku, kde o ní bude prozatím postaráno.  

„Její majitel si od strážníků vzápětí vyslechl verdikt. Zpovídat se bude z přestupku proti zákonu 

na ochranu zvířat proti týrání. Za ten mu hrozí pokuta až do 500 tisíc korun,“ dodala policejní 

mluvčí.  

 

Sobota, 13. října 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Elmíra Talířová 

Dvaatřicetiletý muž z Budějc už nechtěl svoji fenku. Vyhodil ji ze dveří  
sobota, 13. října 2018, 16:10 

Pokuta až 500 tisíc korun hrozí dvaatřicetiletému muži z Budějc, který v noci z pátka na sobotu 

vyhodil z bytu svojí fenku Nelu a odmítal ji vzít zpět. Ke štěkajícímu zvířeti, které pobíhalo po 

paneláku, museli přijet strážníci městské policie. Fenku později odvezli do městského útulku, 

kde o ni bude prozatím postaráno. Fenka středně velkého křížence zůstala dvaatřicetiletému 

muži z předchozího vztahu. V noci z pátka na sobotu se rozhodl, že už ji nechce, a tak ji vyhodil 

z bytu. „Hlídka městské policie vyjížděla na oznámení o štěkajícím psovi v chodbách jednoho 

z panelových domů na sídlišti Vltava. Při příjezdu strážníků se přítomná hlídka Policie České 

republiky snažila zjistit, komu pes patří. Strážníci tak šli téměř najisto,“ popsala mluvčí městské 

policie Věra Školková. Majitel feny se snažil strážníky přesvědči o tom, že zvíře není jeho. I 

přesto byl ochoten uhradit náklady s odchycením a umístěním fenky do útulku. Na pravou 

míru uvedla situaci až sousedka mladého muže. „Ten samý večer nabízel ženě, jestli si zvíře 

nechce nechat. Když odmtítla, nechal fenku na chodbě,“ uvedla Školková. Strážníci fenku 

převezli do městského útulku, kde o ní bude prozatím postaráno. Muži hrozí pokuta až 500 

tisíc korun za přestupek proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání.  
 

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=171198/163002_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=166032/157966_0_
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21459-dvaatricetilety-muz-z-budejc-uz-nechtel-svoji-fenku-vyhodil-ji-ze-dveri.html
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Neděle, 14. října 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Muž nabídl fenku sousedce a pak ji v paneláku vyhodil 
 

14.10.2018 22:24  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dvaatřicetiletý muž ze sídliště Vltava se před časem rozešel se svou 

partnerkou. Ta žije i s jejich dětmi v jiné lokalitě krajské metropole. S mužem zůstala v bytě na 

Vltavě jeho psí společnice – fenka středně velkého křížence. Teď se muž rozhodl fenky zbavit. 

Prostě ji vyhodil v paneláku.  

V pátek 12. října krátce po půlnoci vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o štěkajícím 

psovi v chodbách jednoho z panelových domů na sídlišti Vltava. Při příjezdu strážníků se již 

hlídka Policie ČR snažila zjistit, komu pes patří. Strážníci tak šli téměř najisto. Dveře bytu jim 

otevřel muž, který se snažil přesvědčit strážníky, že fena pobíhající po chodbě není jeho. Přesto 

byl ochoten uhradit náklady na umístění fenky do útulku. 

Věci na pravou míru však vzápětí uvedla sousedka. Řekla, že jí tuto fenku krátce předtím muž 

nabízel. Když mladá žena odmítla a zavřela před ním dveře, muž fenku vyhodil na chodbu. 

Štěkající zvíře pak vzbudilo většinu obyvatel domu, až se nad ní slitovala mladá sousedka. 

Fenku pak předala do rukou strážníků. Její majitel si od strážníků vzápětí vyslechl verdikt. 

Zpovídat se bude z přestupku proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Za ten mu hrozí 

pokuta až do 500 tisíc korun. Strážníci pak fenku převezli do městského útulku, kde o ní bude 

prozatím postaráno. 

 

 

Neděle, 14. října 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Edwin Otta 

Útočník napadl hosta baru na toaletách 
České Budějovice - Pomoc volali dvakrát 

K napadení hosta jednoho z barů na budějovické Pražské třídě došlo v pátek v noci ve chvíli, 

kdy se muž uchýlil na toaletu. Neznámý útočník mu po několika úderech do hlavy ještě 

vyhrožoval další újmou na zdraví. Otřeseného muže pak ponechal svému osudu. Lékařské 

http://www.jcted.cz/budejovicko/muz-nabidl-fenku-sousedce-a-pak-ji-v-panelaku-vyhodil/
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/utocnik-napadl-hosta-baru-na-toaletach-20181014.html
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ošetření si naštěstí jeho stav nevyžádal. 

 

V pátek 12. října krátce před desátou hodinou večerní vyjížděla podle tiskové mluvčí městské 

policie Věry Školkové hlídka strážníků k zásahu kvůli oznámení o napadení v baru na Pražské 

třídě. "Poškozený muž se po útoku vydal ven, kde však spatřil dotyčného útočníka. Ten na něj 

zjevně čekal, a tak vzal napadený muž nohy na ramena. Útočník ho však pronásledoval až do 

Pekárenské ulice, odkud muž v obavě o své zdraví přivolal strážníky," uvedla k případu Věra 

Školková. 

 

Osmapadesátiletý muž neutrpěl žádné viditelné zranění a lékařskou pomoc nabízenou 

strážníky odmítl. Orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek přes 2 ‰. 

Ještě více však nadýchal označený útočník, kterého strážníci nalezli nedaleko. Jednalo se 

o pětačtyřicetiletého obyvatele Českých Budějovic. Důvod, proč napadl druhého hosta v baru, 

se však strážníci nedozvěděli. 

 

Dalším šetřením případu se bude nyní zabývat správní orgán. Za přestupek proti občanskému 

soužití hrozí pachateli pokuta až 20 tisíc korun. 

 

 

 

 

 


