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Psa, který byl na procházce s páníčkem, pokousal uprchlý pitbulteriér 
 pondělí, 19. února 2018, 06:42 

Zuřivé zvířecí zvuky, vrčení a štěkání, a také volání o pomoc uslyšel až do svého bytu na sídlišti 

Vltava v Českých Budějovicích náhodný svědek. Když vykoukl z okna, na nedaleké stezce 

směrem k Vrbenským rybníkům spatřil dva zápasící psy. Neváhal a přivolal na pomoc strážníky. 

Přivolaní strážníci v pátek 16. února před polednem dorazili na nahlášené místo na sídlišti 

Vltava a našli tam staršího muže držícího v náručí zraněného psa a mladého muže s 

pitbulteriérem.  „Když jsem procházel se svým psem stezkou směrem k Vrbenským rybníkům, 

přiběhl k nám volně pobíhající pitbulteriér a mého psa napadl," popsal strážníkům, jak se vše 

seběhlo, třiašedesátiletý majitel zraněného psa. A bylo na první pohled vidět, že zuby 

pitbulteriéra zanechaly na těle napadeného psa krvácející zranění. Muž dále uvedl, že mezitím 

se objevil majitel agresivního zvířete a psa si odchytil.  Pětadvacetiletý muž strážníkům tvrdil, 

že pes utekl z nedalekého bytu bez jeho vědomí. „Slyšel jsem hlasité volání a teprve při 

pohledu z okna jsem uviděl svého psa, jak napadá jiného. Tak jsem okamžitě vyběhl z domu a 

zabránil dalšímu napadání," tvrdil pětadvacetiletý majitel agresivního psa. Strážníci mezitím 

na místo přivolali hlídku Policie České republiky, která si celý případ převzala k dalšímu šetření. 

Zranění napadeného psa si vyžádalo ošetření veterinárního lékaře. „Majitele agresivního psa 

nyní čekají nemalé potíže. Zaplatí nejen výdaje za veterinární ošetření zraněného psa, ale i 

opakované vyšetření svého psa na možné nakažení virem vztekliny. Za přestupek proti zákonu 

na ochranu zvířat proti týrání mu pak hrozí pokuta až do padesát tisíc korun," uvedla mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková.  
 

Sobota, 24. února 2018 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Tvrdil, že je Slovák. Ale byl z Prachaticka 
 

24.2.2018 18:23  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/18519-psa-ktery-byl-na-prochazce-s-panickem-pokousal-uprchly-pitbulterier.html
http://www.jcted.cz/budejovicko/tvrdil-ze-je-slovak-ale-byl-z-prachaticka/
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ČESKÉ BUDĚJOVICE - Spícího muže opřeného o plot v Dobrovodské ulici nalezla ve čtvrtek 22. 

února v devět hodin ráno projíždějící hlídka městské policie. Po probuzení si muž matně 

vzpomínal, že zde čekal na svého kamaráda. Ten však nepřišel. Strážníkům na výzvu k 

prokázání totožnosti sdělil, že u sebe nemá žádné doklady. Ještě se je snažil přesvědčit, že jeho 

bydliště je na Slovensku. Strážníci proto rozhodli o převozu muže na služebnu cizinecké policie. 

Přítomní policisté však zjistili, že muž slovensky nemluví. 

Ve skutečnosti se jednalo o devětatřicetiletého muže z Prachaticka. Když strážníci zjistili, že 

muž je schopen sám odejít, z místa ho propustili. 

Sobota, 24. února 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Martin Tröster 

________________________________________________________ 

Utíkal před policisty, dopadli ho strážníci 
 

České Budějovice - Před spravedlností utíkal třicetiletý muž z Českobudějovicka. Nezdržoval se 

v místě, kde má trvalé bydliště, a nereagoval na výzvy policie k předvolání. V pátek večer 

spadla klec. 

24.2.2018  

Muže vypátrali českobudějovičtí strážníci. Ti podle své mluvčí Věry Školkové spatřili hledaného 

před vchodem do obchodního centra Mercury, kde postával ve společnosti dalších osob. Že se 

skutečně jedná o dotyčného třicetiletého muže z Českobudějovicka, strážníci potvrdili po 

kontrole jeho osobních dokladů. Pak jej převezli na obvodní oddělení Policie ČR v ulici 28. října, 

kde ho do "péče" převzali státní policisté. 
 

Neděle, 25. února 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Nikola Franková 

___________________________________________________________________________ 

Mrazivé počasí přináší specifickou činnost strážníků 
 neděle, 25. února 2018, 14:32 

Teploty hluboko kolem mrazu s sebou přinášejí nejednu komplikaci. Starosti dělají i budějckým 

strážníkům, kteří během soboty 24. února a následující noci a rána vyjížděli k několika 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/utikal-pred-policisty-dopadli-ho-straznici-20180224.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/autor/martin-troster-2121.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/18599-mrazive-pocasi-prinasi-specifickou-cinnost-strazniku.html
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případům. Běžnou činností v zimních měsících je pro ně kontrola lidí bez domova, především 

v nočních hodinách, kdy jim při nízkých teplotách hrozí silné podchlazení. 

V sobotu 24. února vyjížděli strážníci městské policie prověřit oznámení o labuti přimrzlé k 

ledu jednoho z vrbenských rybníků v Českých Budějovicích. Na místě zjistili, že žádná z labutí 

naštěstí v ledu neuvízla a žádná z nich ani nejevila známky jakéhokoli zranění. Téhož dne krátce 

po šesté hodině večerní vyjížděla hlídka městské policie do ulice E. E. Kische v Rožnově. Jeden 

z místních obyvatel vyjádřil obavu o zdraví muže bez domova, který ležel na krycým plechu 

parovodu. Strážníci na místě nalezli jim známého sedmadvacetiletého muže, jenž nebyl 

výrazně podchlazený. Jejich nabídku pobytu v azylovém domě mladý muž, i přes velký mráz, 

odmítl.  

Dnes, 25. února, v půl osmé ráno vyjížděla hlídka městské policie na křižovatku Nádražní a 

Pekárenské ulice, kde došlo k havárii vodovodního potrubí. U havárie již zasahovali 

zaměstnanci vodohospodářské společnosti, strážníci tedy zajišťovali bezpečnost silničního 

provozu až do chvíle, než se dostavily posily vodohospodářů. Intenzivní kontroly lidí bez 

domova jsou pro strážníky obvyklou činností. Zvláště v noci pak kontrolují, zda lidé bez 

domova, kteří přespávají venku, nepotřebují kvůli silným mrazům a případnému podchlazení 

pomoc záchranářů. Většina z nich totiž odmítá nabídku noclehu v azylovém domě. Strážníci 

tak během noci kontrolují všechna místa, kde bezdomovci přespávají, několikrát.  
 

 

 

 

 


