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Pondělí, 4. prosince 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: mat 
___________________________________________________________________________ 

"Pomoc!" ozývalo se ze záchodů 
České Budějovice – O pomoc volal v sobotu ráno muž, který zůstal uvězněný na veřejných 

toaletách na Sokolském ostrově. Někdo ho pravděpodobně uvnitř uzamkl. Než se dočkal 

pomoci, zůstal muž na zamčených záchodcích bezmála dvě hodiny. Před sedmou hodinou ráno 

uslyšel zoufalé volání někdo z kolemjdoucích a kontaktoval městskou policii. Strážníci na místě 

podle své mluvčí Věry Školkové zjistili, že dveře vlastními silami neodemknou. Přivolali proto 

pracovníka úklidové společnosti s příslušným vybavením. Ten dveře odemkl a muže, který 

neutrpěl žádné zranění, pustil ven. 

 

Úterý, 5. prosince 

Zdroj: Právo, str. 11 

Autor: kal 

___________________________________________________________________________  

Zůstal uvězněný na veřejném WC  

ČESKÉ BUĎEJOVICE – Dvě hodiny musel strávit muž na veřejných toaletách na Sokolském 

ostrově. 

Někdo ho tady totiž nejspíš z legrace zamkl a on se nemohl dostat ven. Muž volal o pomoc, 

toho si všiml jeden z kolemjdoucích až po dvou hodinách. 

"Na místo vyjela hlídka strážníků, a protože se jí nepodařilo dveře od toalet odemknout, 

přivolali pracovníka úklidové služby," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra 

Školková. Ten dveře odemkl a muž se konečně dostal ven. 

Nedobrovolně strávené hodiny na veřejných záchodcích byly prý pro muže zatím tím 

nejhorším zážitkem. 
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Čtvrtek, 7. prosince 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: Jana Zuziaková 
___________________________________________________________________________ 

Zloději si chtějí před Vánoci přilepšit  
Tlačí se na vás někdo v autobusu? Spíš než ctitel to bude zloděj. 

Rychle pryč od něj. 

České Budějovice – "Chyťte ho! Pomoc! Zloděj!" ječela žena u obchodního centra, když 

vzhlédla od kufru auta, do něhož štosovala objemný nákup, a viděla mladíka pádícího s její 

kabelkou. Tu sebral z předního sedadla a rychle kličkoval mezi vozy. Stejně tak ji paní mohla 

mít položenou v nákupním koši. Taková příležitost chytákům neujde, zvláště v čase 

předvánočním, kdy jsou lidé ještě nepozornější. A velmi je zajímají také věci v autech. Kapesní 

zloději vyhledávají místa s větším množstvím lidí. To je třeba uvědomit si v obchodech, 

restauracích, hromadných dopravních prostředcích, čekárnách lékařů, na nádražích, 

sportovních či kulturních akcích atd. Jsou-li naše kapsy v odložených oděvech prázdné, poberta 

ostrouhá. Zavazadla či nákupy nespouštět z očí, tašky nosit přes rameno na břiše, kde na ně 

vidíme. A preventivně se vyhýbat davům. Obezřetnost je nezbytná, protože přijít nejen o 

peníze, ale i platební karty či dokonce doklady je až k pláči nepříjemné a obstarání nových 

časově náročné. Zcizení dokladů je nutné vždy ohlásit policii kvůli jejich hrozícímu zneužití. 

Proto se vyplatí nenosit je v peněžence, ale zvlášť někde jinde. Při nákupech se vyplatí nemít 

u sebe větší hotovost, ale peníze vybrat přímo z bankomatu v obchodě. 

PIN si pamatovat, nikoli si ho napsat ke kartě a ještě používat stejný na mobilu. Ke snížení 

případné finanční ztráty je vhodné uložit si peníze na více míst v oděvu, nejlépe do vnitřních 

kapes či hlídané tašky. 

Městská policie stejně jako státní se nyní na chmatáky zaměřuje. Ať v uniformě či v civilu se 

pohybují na frekventovaných místech, ale ani oni nedokážou zabránit ztrátám na našem 

majetku. Policejní mluvčí Milan Bajcura vyzývá: "Pokud už dojde k okradení, vzpomeňte si co 

nejpřesněji, kde k tomu došlo a případně jak pachatel vypadal." 

A pozor na auta! Nenechávat v nich cenné věci, doklady od vozu či náhradní klíče, vždy 

pořádně zamknout a používat zabezpečovací zařízení, máte-li ho. 

Co dělat, když přijdeme o věci 

g Na policii se ihned obrátit při odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu. g 

Při krádeži kreditní karty kontaktovat neprodleně svoji banku a platební kartu zablokovat. g 

Když zmizí mobil, spojit se s operátorem a zablokovat SIM kartu. g To vše si ušetříme hlídáním 
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svých věcí. 

 

Čtvrtek 7. prosince 

Zdroj: ceskobudejovcky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 
___________________________________________________________________________ 

Čím více lidí, tím víc se zloději radují. 
České Budějovice – Na advent a Vánoce se kromě dětí těší nejvíce kapesní zloději. 

Co dělat, když přijdeme o věci- Na policii se ihned obrátit při odcizení financí, platební karty, 

dokladů, mobilního telefonu. 

- Při krádeži kreditní karty kontaktovat neprodleně svoji banku a platební kartu zablokovat. 

- Když zmizí mobil, spojit se s operátorem a zablokovat SIM kartu. 

- To vše si ušetříme hlídáním svých věcí. 

 

Za jedenáct měsíců letošního roku nahlásili Jihočeši 139 kapesních krádeží.  

 

Ve 44 případech, tedy 27 procentech, byli policisté úspěšní a pachatele dopadli, přestože jde 

o těžkou disciplínu. Lidé totiž v mnoha případech zmizení věcí zjistí až za nějakou dobu a na 

jiném místě, takže pátrání se dostává na slepou kolej. Ohlídat si své věci před aktivními 

chmatáky není až tak obtížné, přestože zloději jsou velmi vynalézaví a rychlí. Hlavní zásadou je 

mít vše stále pod dohledem. Tlačí se na vás někdo v autobusu? Spíš než ctitel to bude zloděj. 

Rychle pryč od něj. 

 

Tak to chodí 

"Chyťte ho! Pomoc! Zloděj!“ ječela žena u obchodního centra, když vzhlédla od kufru auta, do 

něhož štosovala objemný nákup, a viděla mladíka pádícího s její kabelkou. Tu sebral z předního 

sedadla a rychle kličkoval mezi vozy. Stejně tak ji paní mohla mít položenou v nákupním koši. 

Taková příležitost chytákům neujde, zvláště v čase předvánočním, kdy jsou lidé ještě 

nepozornější. A velmi je zajímají také věci v autech. 

 

Kapesní zloději vyhledávají místa s větším množstvím lidí. To je třeba uvědomit si v obchodech, 

restauracích, hromadných dopravních prostředcích, čekárnách lékařů, na nádražích, 

sportovních či kulturních akcích atd. Jsou-li naše kapsy v odložených oděvech prázdné, 

poberta ostrouhá. Zavazadla či nákupy nespouštět z očí, tašky nosit přes rameno na břiše, kde 

na ně vidíme. A preventivně se vyhýbat davům. 

 

Obezřetnost je nezbytná, protože přijít nejen o peníze, ale i platební karty či dokonce doklady 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/cim-vice-lidi-tim-vic-se-zlodeji-raduji-20171207.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91480&idc=5330312&ids=1764&idp=86524&url=http%3A%2F%2Fwww.oberbank.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91903&idc=5330312&ids=14420&idp=88733&url=http%3A%2F%2Fwww.erimobile.cz%2Fbonusy%20%20
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92190&idc=5330312&ids=1107&idp=89083&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91490&idc=5330312&ids=3809&idp=86526&url=http%3A%2F%2Fwww.oberbank.cz%2FOBK_webp%2FOBK%2Foberbank_cz%2FPrivatni_klienti%2FSporeni_a_investovani%2Findex.jsp
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je až k pláči nepříjemné a obstarání nových časově náročné. Zcizení dokladů je nutné vždy 

ohlásit policii kvůli jejich hrozícímu zneužití. Proto se vyplatí nenosit je v peněžence, ale zvlášť 

někde jinde. Při nákupech se vyplatí nemít u sebe větší hotovost, ale peníze vybrat přímo 

z bankomatu v obchodě. PIN si pamatovat, nikoli si ho napsat ke kartě a ještě používat stejný 

na mobilu. Ke snížení případné finanční ztráty je vhodné uložit si peníze na více míst v oděvu, 

nejlépe do vnitřních kapes či hlídané tašky. 

 

Městská policie stejně jako státní se nyní na chmatáky zaměřuje. Ať v uniformě či v civilu se 

pohybují na frekventovaných místech, ale ani oni nedokážou zabránit ztrátám na našem 

majetku. Policejní mluvčí Milan Bajcura vyzývá: „Pokud už dojde k okradení, vzpomeňte si co 

nejpřesněji, kde k tomu došlo a případně jak pachatel vypadal.“  

 

A pozor na auta! Nenechávat v nich cenné věci, doklady od vozu či náhradní klíče, vždy 

pořádně zamknout a používat zabezpečovací zařízení, máte-li ho. 

 

Pátek. 8. prosince 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: Jana Zuziaková 
___________________________________________________________________________ 

Chtěla skočit pod vlak. Zachránil ji  
České Budějovice – K podivnému chování nezůstal lhostejný muž, který zpozoroval ženu 

pohybujícící se nebezpečně blízko kolejiště. Počínala si, jako by chtěla skočit pod vlak. Svědek 

neváhal a okamžitě volal 156 a městská policie dorazila do tří minut. Mluvčí strážníků David 

Štýfal k tomu uvedl: "Žena se strážníkům svěřila, že právě prochází velmi nepříjemnou životní 

událostí, se kterou se sama nedokáže vyrovnat. Posilněna alkoholem v kombinaci s prášky 

skutečně chtěla svůj život ukončit skokem pod vlak." Strážníci přivolali záchranku a 46letou 

ženu z Volar předali do péče lékařů. Informovali policii, která událost převzala do své režie. 

 

Sobota, 9. prosince 

Zdroj: ceskobudejovcky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 
___________________________________________________________________________ 

Strážníci chytili dva útočníky s nožem 
České Budějovice – Zraněný muž zastavil v sobotu krátce po třetí hodině ráno hlídku městské 

policie na Rudolfovské třídě. 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92223&idc=5330312&ids=2108&idp=87366&url=http%3A%2F%2Fnovatec-eas.cz%2Fpro-potraviny
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-chytili-dva-utocniky-s-nozem-20171209.html
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Vylíčil, že dva neznámí muži napadli jeho a dva kamarády nožem. Odejít měli směrem k centru 

města. Podle mluvčí městské policie Věry Školkové strážníci oba muže odpovídající popisu 

nalezli nedaleko. Jednalo se o třiadvacetiletého a sedmatřicetiletého muže ze Slovenska. 

„Všichni tři napadení je identifikovali jako útočníky. Dva z napadených mužů při útoku utrpěli 

řezné zranění v oblasti krku a ramenou. Strážníci na místo proto přivolali zdravotnickou 

záchrannou službu a hlídku Policie ČR,“ dodala mluvčí. Zraněného jedenadvacetiletého muže 

ze Slovenska a dvaadvacetiletého muže z Českých Budějovic převzali zdravotníci k lékařskému 

ošetření. Násilníci skončili na policii. 
 

Sobota, 9. prosince 

Zdroj: ceskobudejovcky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 
___________________________________________________________________________ 

Dva za volantem neměli nikdy řidičák 
České Budějovice – Osudnou se stala dvěma mužům ulice J. Opletala na sídlišti Máj. 

 V sobotu krátce po půlnoci tam na autobusové zastávce stál řidič v mitsubishi. Jakmile uviděl 

blížící se auto městské policie, jehož posádka chtěla jeho přestupek řešit, snažil se vzít do 

zaječích. Když ho strážníci zastavili, nemohl jim ukázat řidičský průkaz, protože ho nikdy 

nevlastnil. „Sedmadvacetiletého neřidiče čeká za řízení bez řidičského oprávnění pokuta od 

25 do 50 tisíc korun,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 

Ve stejné ulici se za necelou hodinu objevil další výtečník ve škodovce. Protože nerespektoval 

dopravní značení k zastavení na křižovatce s Větrnou ulicí, neušel pozornosti hlídky. Také on 

se nikdy nepyšnil řidičákem. Navíc zaváněl jako lihovar, takže 2,08 promile akoholu v dechu 

strážníky nepřekvapilo. Polehčující okolností není ani argument, že se vydal jen na nedalekou 

benzinu pro cigarety. K pokutě za zařízení bez papírů přibyl 50letému muži ze Strakonicka 

přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. 
 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-chytili-dva-utocniky-s-nozem-20171209.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91805&idc=5342537&ids=14665&idp=88627&url=http%3A%2F%2Fwww.eurooil.cz

