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Sobota, 26. listopadu 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 
___________________________________________________________________________ 

Policejní hon 
 
České Budějovice – K divokému praseti, které se mělo potulovat Českým Vrbným, volali 
ve čtvrtek odpoledne českobudějovické městské policisty. Strážníci následně požádali 
o posilu Policii ČR a začal zátah. Při něm vzrostlé domácí vietnamské prase čtyřikrát 
uniklo z obklíčení, ale nakonec skončilo u chovatele. Uteklo dírou v plotě. Majiteli hrozí 
pokuta. 
 
 

Pátek, 25 listopadu 2022 

Zdroj: iDNES.cz (odkaz) 

Rubrika: Zprávy/ České Budějovice 

Autor: Karel Hrdina 
___________________________________________________________________________ 

Policisté a strážníci naháněli vietnamské prase, které uteklo 

ze zahrady 
 

Netradiční zásah čekal ve čtvrtek na strážníky a policisty v Českých Budějovicích. 
Naháněli vietnamské prase, které uteklo ze zahrady. Chovateli může dostat pokutu až 
100 tisíc korun za nezajištění zvířete proti útěku. 

Ve čtvrtek krátce po jedné hodině odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na 
oznámení o volně pobíhajícím divokém praseti v Českém Vrbném, okrajové čtvrti 
krajského města. 

„Když strážníci přijeli na místo, zjistili, že se jednalo se o větší vietnamské prase, které 
uteklo dírou v plotě,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková. 

Do jeho chytání se zapojila i hlídka Policie ČR, protože pobíhající prase mohlo ohrožovat 
dopravu v klidné čtvrti s rodinnými domy. 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/straznici-policie-vietnamske-prase-uteklo-zahrada.A221125_150506_budejovice-zpravy_khr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice&utm_content=main
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„Policisté operačnímu nakonec zahlásili úspěch i skóre 4:1. Prasátko totiž předtím 
čtyřikrát proniklo policejním obklíčením,“ zavtipkovali policisté na Twitteru. 

Strážníkům se mezi tím podařilo zjistit majitele zvířete a telefonicky ho zkontaktovat. 

„Chovatel se bude zpovídat z přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Za 
nezajištění zvířete proti útěku mu hrozí pokuta až 100 tisíc korun. Případem se bude 
dále zabývat příslušný správní orgán,“ popsala Školková. 
 

Pátek, 25 listopadu 2022 

Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuálně/ Krimi 

Autor: Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

Strážníci s policisty zaháněli vietnamské prase na útěku 

  

Útěk vietnamského prasete ze zahrady chovatele v Českém Vrbném řešili ve čtvrtek 
odpoledne českobudějovičtí strážníci. Na pomoc přivolali hlídku Policie ČR, která jim 
pašíka pomohla zahnat domů. K žádnému ohrožení ani škodě na majetku naštěstí 
nedošlo. Chovatele však i přesto čekají potíže se zákonem. 

Ve čtvrtek 24. listopadu krátce po jedné hodině odpoledne vyjížděla hlídka městské 
policie na oznámení o volně pobíhajícím divokém praseti v Českém Vrbném. 

Jak strážníci po příjezdu na místo zjistili, jednalo se o vietnamské prase většího vzrůstu. 
Ve spolupráci s přivolanou hlídkou Policie ČR se jim podařilo prase zahnat do zahrady, 
odkud uteklo dírou v plotě. Velitelce směny se totiž mezitím podařilo zjistit jeho 
majitele, kterého o celé skutečnosti telefonicky informovala. 

Chovatel se bude zpovídat z přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Za 
nezajištění zvířete proti útěku mu hrozí pokuta až 100 tisíc korun. Případem se bude 
dále zabývat příslušný správní orgán. 

  

https://jiznicechy.regiony24.cz/14-238878-straznici-s-policisty-zahaneli-vietnamske-prase-na-uteku
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Pátek, 25 listopadu 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 
___________________________________________________________________________ 

Prase čtyřikrát uteklo obklíčení. Policisté ho nakonec chytili 
 

Kuriózní zásah mají za sebou městští strážníci i státní policisté v Českých Budějovicích. 
Včera odpoledne totiž honili v krajském městě prase, které uteklo svému majiteli. Po 
několika neúspěšných pokusech se podařilo dostat zvíře zpět za plot. Policie o tom 
informovala na Twitteru.  

O události informovala dnes dopoledne policie na svém twitterovém účtu. „Pobíhající 
prase v Českých Budějovicích ohrožovalo dopravu. Zpět za plot jej včera odpoledne 
zaháněli strážníci i policisté. Operačnímu nakonec zahlásili úspěch i skóre 4:1. Prasátko 
totiž předtím čtyřikrát proniklo policejním obklíčením," napsali policisté k videu. 

Podle mluvčí městské policie Věry Školkové nešlo o divoké, ale vietnamské prase 
většího vzrůstu, které uteklo chovateli dírou v plotě. „K žádnému ohrožení ani škodě na 
majetku naštěstí nedošlo. Chovatele však i přesto čekají potíže se zákonem,“ 
okomentovala. Za přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání hrozí majiteli 
za nezajištění zvířete proti útěku až 100 tisíc korun pokuta.  

Podobný případ řešila policie před čtyřmi lety, kdy se po centru Českých Budějovic 
prohánělo divoké prase. Tehdy zvíře vběhlo do obchodu v Panské ulici a přes několik 
dalších ulic doběhlo až do Roudného, kde policii zmizelo z dohledu.  

   

  

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/36806-prase-ctyrikrat-uteklo-obkliceni-policiste-ho-nakonec-chytili.html
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Pátek, 25 listopadu 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
___________________________________________________________________________ 

Strážníci s policisty zaháněli vietnamské prase na útěku 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Pobíhající vietnamské prase ohrožovalo dopravu ve čtvrtek 24. 
listopadu odpoledne v Českých Budějovicích. Zpět za plot ho zaháněli strážníci i 
policisté. Prase se ale nehodlalo vzdát své nově nabyté svobody jen tak, z policejního 
obklíčení čtyřikrát uniklo. Majiteli prasete teď hrozí pokuta až sto tisíc korun. 

Oznámení o volně pobíhajícím divokém praseti v Českém Vrbném dostali 
českobudějovičtí strážníci ve čtvrtek krátce po jedné hodině odpoledne. Na místo 
vyjela hlídka, která pak zjistila, že se nejedná o divočáka, ale o větší vietnamské prase.  

Strážníci přivolali na pomoc policisty a začali společně prase nahánět. Než se jim 
podařilo zvíře zahnat do zahrady, odkud uteklo dírou v plotě, povedlo se mu čtyřikrát 
uniknout z obklíčení. 

„ Velitelce směny se mezitím podařilo zjistit jeho majitele, kterého o celé skutečnosti 
telefonicky informovala. Chovatel se bude zpovídat z přestupku podle zákona na 
ochranu zvířat proti týrání. Za nezajištění zvířete proti útěku mu hrozí pokuta až sto 
tisíc korun. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán," sdělila mluvčí 
českobudějovické městské policie Věra Školková. 

  

https://www.jcted.cz/69757-straznici-s-policisty-zahaneli-vietnamske-prase-na-uteku/
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Středa, 23. listopadu 2022 

Zdroj: Deník Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy, str. 13 

Autor: Lucie Kándlová 
___________________________________________________________________________ 

Usnula mezi zákazníky   
 

K 42leté ženě, která usnula v jedné prodejně na českobudějovické Lannově třídě, 
museli před několika dny vyjíždět městští strážníci. V prodejně si sedla a odmítala místo 
opustit. Prodavačka proto zavolala městskou policii. 

Jenže než hlídka přijela, opilá žena v prodejně usnula, a to přímo mezi zákazníky. Když 
ji hlídka vzbudila, nebyla schopná stát na nohou. Strážníci ji proto převezli na záchytnou 
stanici. V dechu měla dvě promile alkoholu. 

 

 

Úterý, 22. listopadu 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko/ Jižní Čechy, str. 2 

Autor: d 
___________________________________________________________________________ 

Podnapilá usnula v obchodě   
 
České Budějovice – Podnapilá žena se v pátek odpoledne usadila v jedné z prodejen na 
Lannově třídě a odmítala odejít. Než přijela přivolaná hlídka městské policie, dokonce 
usnula. Když strážníci dorazili, podle jejich mluvčí Věry Školkové se ukázalo, že svérázná 
zákaznice ani není schopna odejít. Hlídka ji musela vyvést. 
Dvaačtyřicetiletá žena následně nadýchala bezmála dvě promile alkoholu a byla 
odvezena na záchytnou stanici. 
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Úterý, 22. listopadu 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
___________________________________________________________________________ 

V obchodě usnula opilá žena dřív, než stačili přijet strážníci 
 
Případy spojené alkoholem museli minulý týden kromě jiného řešit strážníci Městské 
policie České Budějovice. 

V pátek krátce po jedné hodině odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na 
oznámení o podnapilé ženě, která odmítá opustit prodejnu na Lannově třídě. 
"Zaměstnankyně strážníky zavedla k ženě, která mezitím usnula. Jak strážníci po jejím 
probuzení zjistili, žena nebyla schopna stát na nohou," uvedla Věra Školková. 

Po vyvedení z budovy strážníci u ženy provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol 
s výsledkem 1,99 ‰. Ženu poté převezli k pobytu na protialkoholní a 
protitoxikomanickou záchytnou stanici, kde ji předali do rukou přítomnému 
zdravotnickému personálu. 

Motal se do cesty autům 

Ve stejný den krátce před půlnocí vyjížděla hlídka městské policie z konečné zastávky 
autobusu v Sokolovské ulici, odkud vyváděla podnapilého pasažéra. Hned za rohem je 
čekal další případ. "Při odjezdu totiž strážníci spatřili muže pohybujícího se ve vozovce. 
O několik minut později ho spatřili na Lidické třídě, jak na ně s lahví alkoholu v ruce 
hlasitě pokřikuje," uvedla k zásahu tisková mluvčí Městské policie České Budějovice 
Věra Školková. 

Strážníci v dotyčném muži zjistili dvaatřicetiletého muže z Českých Budějovic. Když ho 
však vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky na alkohol nebo odběru 
biologického materiálu, muž vše odmítl. Přitom vstupoval do vozovky, a nakonec se 
postavil před služební vozidlo, aby strážníkům zabránil v odjezdu. "Strážníci muže 
vyzvali k odchodu, čehož dotyčný nakonec uposlechl. Po vystřízlivění se bude zpovídat 
z přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, přestupku rušení 
nočního klidu a přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek," vypočetla Věra Školková s tím, že případem se bude dále zabývat 
příslušný správní orgán. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/v-obchode-usnula-opila-zena-driv-nez-stacili-prijet-straznici-20221122.html?


 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
47. týden 2022 

7 
 

 
 

Pondělí, 21. listopadu – Pátek 25. listopadu 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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