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Žena chodila po obchodě se srnčetem, přijeli si pro něj pracovníci zoo 
11. června 2018  16:59,  aktualizováno  16:59  

Do obchodního domu v Českých Budějovicích přinesla jedna ze zákaznic srnčí mládě. Svědci 

na ni hned zavolali strážníky. Srnče skončilo v péči odborníků ze zoologické zahrady.  

Zprávu, že v obchodním domě Tesco na sídlišti Vltava nakupuje žena se srnčetem v náručí, 

přijala městská policie v neděli krátce po 19. hodině.  

„Strážníci dotyčnou ženu v obchodním centru oslovili a vyslechli si od ní vysvětlení. Svěřila se, 

že matka srnčete předešlého dne zahynula a ona se rozhodla o mládě po přechodnou dobu 

postarat,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková. 

Žena řekla, že původně chtěla zvíře předat do odborné péče ošetřovatelů ze zoologické 

zahrady v Hluboké nad Vltavou, ale v neděli byla neúspěšná. Nakonec si tak pro 

něj zaměstnanci zoo přijeli ještě ten večer.  

„Srnče bylo lehce zraněné, ale nic zlomeného nemělo. Zdá se, že to zvládne. Není v ohrožení 

života. Asi bude muset zůstat někde v zajetí, protože ho nemůžeme pustit do přírody,“ sdělila 

Jitka Králíčková, zástupce zoologa z Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou. 

Podobných případů mají v zoo v poslední době více. „Lidé často sbírají mláďata úplně 

zbytečně. Mají pocit, že jsou opuštěná. Doporučujeme je vzít pouze v případě, kdy jsou si lidé 

jistí, že je zvíře zraněné nebo bez matky,“ doporučuje Králíčková. 

 

Úterý,  12. června 2018 

Zdroj: Právo, str. 5 

Autor: kal 

 

Se srnčetem v náručí vyrazila paní na nákupy 
S malým srnčetem v náručí vyrazila v neděli večer nakupovat žena z Českobudějovicka do 

obchodního centra na českobudějovickém sídlišti Vltava. Na nezvyklého "nákupčího" 

upozornili městskou policii ostatní zákazníci. 

https://budejovice.idnes.cz/zena-srnce-obchodni-centrum-ceske-budejovice-f3w-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180611_135344_budejovice-zpravy_jbr
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=154602/148007_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=165865/157798_0_
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"Nejdřív jsme si mysleli, že má kotě, ale pak jsme poznali malou srnečku. No, normální to 

rozhodně není, aby chodila se srnkou po nákupech," poznamenala pro Právo žena, která 

zrovna v nákupním centru nakupovala. Do obchodního domu okamžitě vyjela hlídka 

městských strážníků. "Žena se srnčetem v náručí strážníkům řekla, že mláděti pošla předešlý 

den matka, pravděpodobně po dopravní nehodě, a ona se rozhodla o srnče po přechodnou 

dobu starat," uvedla Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské policie. 

Podle tvrzení ženy ji zřejmě srazilo auto, ale mrtvou srnu strážníci nenašli. 

Myslivci takové případy vidí neradi. "Ze zákona je zakázáno ochočovat jakoukoli divokou zvěř 

a nikdo si nesmí brát mládě domů. Podle mého názoru tam ta srna někde byla, pokud ji mrtvou 

nikdo neviděl, a je naprosto přirozené, že mládě se od srny vzdaluje. V těchto případech by 

lidé měli mládě nechat být, a pokud mají důkaz, že je osiřelé a nemuselo by přežít, zavolat 

myslivce," řekl Právu Martin Filip, člen mysliveckého sdružení Strážkovice s tím, že ve finále by 

se to dalo posuzovat jako pytláctví. 

Malé srnče podle informací Práva skončilo v zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou, kde 

se o něj starají ošetřovatelé. Šanci na vypuštění zpět do volné přírody ovšem malé srnče stále 

má. 

"Naděje tu je, u srnek je to jiné než například u dravců, kteří se musí naučit lovit. Až trochu 

odroste, vypustit ji bude pravděpodobně možné," dodal Filip. 

--- 

Ze zákona je zakázáno ochočovat jakoukoli divokou zvěř a nikdo si nesmí brát mládě domů 

Martin Filip, člen mysliveckého sdružení Strážkovice 

Úterý,  12. června 2018 

Zdroj: Nova 

Autor: Vladimír Hoť 

 

Kuriózní výjezd strážníků 
Iveta VÍTOVÁ, moderátorka 

Kuriózní výjezd mají za sebou strážníci z Českých Budějovic, kteří vyjížděli k ženě, která po 

obchodním domě nosila zraněné srnče. Mládě si od ní nakonec převzali odborníci ze 

záchranné stanice. Podrobnosti má Vladimír Hoť. 

  

Vladimír HOŤ, redaktor 
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Žena strážníkům na místě řekla, že matka mláděte přišla o život a ona se rozhodla o malé 

srnče na přechodnou dobu postarat. Ti proto na místo zavolali odborníky ze záchranné 

stanice. Ošetřovatelé si od ženy srnče převzali. Zjistili, že je lehce zraněné, ale mimo ohrožení 

života. Podobné případy nejsou podle pracovníků ze zoologické zahradě v těchto dnech 

ojedinělé. Rada je přitom jednoduchá. 

Petr SKÁLA, Záchranná stanice při Zoo Hluboká nad Vltavou 

/Nesrozumitelné/ ..., a pokud si nejsou jistý, jestli to srnče je v pořádku, nebo ne, tak 

zkontaktovat některou ze záchranných stanic. 

Vladimír HOŤ, redaktor 

Mláďata, která se lidé snaží tímto způsobem zachránit, se už většinou nemohou do volné 

přírody vrátit. 

Petr SKÁLA, Záchranná stanice při Zoo Hluboká nad Vltavou 

Pokud na ně budou v přírodě sahat a nechají ho tam, tak vlastně ta samice už se k němu 

nevrátí a to srnče potom vlastně hlady v přírodě uhyne. 

Vladimír HOŤ, redaktor 

Ošetřovatelé zároveň dodávají, že srnčata většinou opuštěná nejsou. Jejich matka jen může 

hledat poblíž potravu. 

Středa,  13. června 2018 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 19 

Autor: Roman Šperňák 

 

Caddy není jen nosič holí, líčí atlet. Radí anglické golfistce  
Od roku 1988 se věnoval atletice. Teď dělá Budějovičák Tomáš Železný ve volném čase 

golfového caddyho. 

Do konce týdne pomáhá anglické hráčce Gabrielle Cowleyové na turnaji profesionálek na 

Konopišti. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE Během posledních pěti dní střídala golfová hřiště v okolí Budějovic s 

posilovnou. Snažila se dělat všechno pro to, aby na profesionálním turnaji na Konopišti, který 

zítra odstartuje, uspěla. 

"Chtěla bych ho vyhrát. V Česku jsem byla už třikrát, ale Konopiště neznám. To bude největší 

problém," říká 22letá anglická profesionálka Gabriela Cowleyová. 
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Pomoci v jejím záměru jí má 40letý Tomáš Železný. Bývalý atlet Sokola České Budějovice jí už 

několik let dělá caddyho. A nosit dvacetikilový bag s holemi a radit jí u jednotlivých jamek bude 

až do konce tohoto týdne. 

Ve 40 letech už kvůli zdravotním trablům s atletikou skončil. A ve volném čase se věnuje golfu. 

"K tomu jsem poprvé přičichl v roce 2003, když jsem měl zranění nohy," vypráví muž, který se 

většinu atletické kariéry věnoval sprintům nebo skoku dalekému. 

Ačkoliv ho golf bavil a viděl, že se v něm zlepšuje, pochopil, že na TOP úroveň už se nedostane. 

"V té době jsem se potkal s českobudějovickým golfovým profesionálem a trenérem Pavlem 

Ambrožem. A ten mi nabídl, abych mu dělal caddyho," popisuje. 

A tahle role se mu zalíbila. "Podílíte na úspěchu hráče. A přitom jste na nejvyšší úrovni," 

vysvětluje Železný, který se do nové role naplno vrhnul v posledních letech. "Caddy nemusí 

být jen nosič holí. Je to zároveň jediný člověk na hřišti, se kterým hráč situace konzultuje a se 

kterým se radí. A to je přesně role, která zajímala mě," vypráví a popisuje, jak během tréninků 

obchází hřiště, dělá si poznámky, sleduje směr a sílu větru při turnaji. 

Po absolvování několika turnajů po boku Pavla Ambrože zkusil štěstí a přihlásil se na turnaj 

Ladies European Tour na Plzeňskou Dýšinu jako caddy. Každý organizátor turnaje musí mít 

připravené univerzální "kedíky" pro hráčky, které přijedou samy. V roce 2014 tak absolvoval 

turnaj po boku čínské profesionálky. A za dva roky se na Dýšinu přihlásil znovu. Tentokrát si 

ho vybrala Francouzka, ale organizátoři ho nakonec přidělili Angličance Gabrielle Cowleyové. 

A to byla osudová chvíle. 

"Absolvovali jsme spolu celý turnaj. O jednu ránu jsme nakonec neprošli cutem do finále," 

vzpomíná. Ale vyměnili jsme si čísla a týden po návratu z turnaje mu přišla SMS, jestli by jí v 

září nechtěl pomáhat na turnaji v Německu. Nakonec s ní ten samý rok končil v Maroku. 

"Podobně jako třeba v tenise, i tady si hráčka platí svůj realizační tým. A vždy musí spočítat, 

jestli bude mít peníze na stálého caddyho. Jestli se jí to vyplatí," upozorňuje Železný, proč s 

hráčkou nejezdí na všechny turnaje. 

Pro něj to zase znamená, že si na turnaje, které jsou zpravidla tři nebo čtyřdenní, bere 

dovolenou. Pracuje jako vedoucí servisního oddělení u městské policie. Stará se o počítačové 

sítě. 

V minulém roce hráčce asistoval u jediného turnaje v Kutné Hoře. Letos jsou zatím domluvení 

na nadcházejícím turnaji na Konopišti. 

"Uvidíme dál," vypráví muž, který anglické hráčce připravil před turnajem letos poprvé i 

kondiční soustředění. "Sháněla kondičního trenéra. Celý život dělám atletiku a v tomhle si 

věřím," popisuje. Trénovali ve Fitness 14 a využívali golfová hřiště na Hluboké a ve Svachově 

Lhotce. "Když to bude fungovat, třeba bych v budoucnu do Budějovic mohl přivést i více 

profesionálních golfistek nebo golfistů. Líbí se mi i to, že lidé je pak mají šanci vidět přímo na 
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hřišti a sledovat jejich hru. To je, jako by si fotbalisti zatrénovali třeba se Spartou," dodává 

Železný. 

Dělat caddyho je pro něj hlavně aktivně strávená dovolená a skvělý jazykový kurz. Věnovat se 

mu chce dál. "Uvažuju i o tom, že bych se přihlásil na mužský profesionální turnaj letos na 

Albatros do Prahy. Ale jinak mám na tenhle koníček 25 dní dovolené," pousměje se. 

  

Foto: Trénink Golfistka Gabriela Cowleyová z Anglie trénuje na Hluboké na nadcházející 

evropský turnaj na Konopišti. Jejím caddym je bývalý atlet Tomáš Železný. 

Foto: Petr Lundák, MAFRA 

O autorovi: Roman Šperňák, s přispěním Petra Lundáka 

 

 

Středa,  13. června 2018 

Zdroj: Právo, str. 5 

Autor: kal 

 

Žena, která nakupovala se srnčetem, mu údajně chtěla zachránit život 
Obrovské pozdvižení vyvolala žena, která měla před několika dny nakupovat v 

českobudějovickém obchodním centru na sídlišti Vltava se srnkou v náručí. Jasmína Pražáková 

se ozvala deníku Právo a tvrdila, že srnče zachránila u Včelné na Českobudějovicku, a to poté, 

co jeho matku zabili při sekání louky. Vyčerpané srnče údajně leželo před Čeprem, kde žena 

pracuje. 

"Já jsem si srnče jen tak nevzala. Louku zemědělci sekali, a protože při tom přišlo srnče o 

mámu, tak jsem se ho ujala. Bylo zjevně poraněné a vyplašené. Mělo i rozbitou hlavičku, tak 

jsem mu ji ošetřila," řekla v úterý Právu Pražáková. 

Srnče bylo podle ní celé promočené a hodinu a půl prý trvalo, než vylekané mládě uklidnila. 

"Se srnčetem jsem byla u nákupního centra Tesco a dávala jsem ho do košíku proto, že mne 

museli ze Včelné převézt, a tady jsem čekala na další odvoz. Musela jsem sehnat někoho, kdo 

bude ochotný s autem to se mnou objet," řekla Pražáková. 

Nikdo se mnou nekomunikoval 

"Dvě hodiny jsme proseděli před zoologickou zahradou v Hluboké nad Vltavou a nikdo s námi 

nekomunikoval, nikdo nám nezvedal telefon, a to ani pohotovostní číslo. Tak jsem to musela 

zařídit jinak, obvolala jsem své známé a přes ně jsem se dostala na myslivce z Hluboké nad 
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Vltavou. S ním jsem se potkala na čerpací stanici až v jedenáct hodin večer a srnče bylo celou 

dobu se mnou," popsala situaci. 

Srnče si od Jasmíny Pražákové převzal myslivec a podle tvrzení ženy je stále u něj. "Včera jsem 

s ním mluvila a zřejmě mládě skončí v zoologické zahradě, protože má rýmu a potřebuje 

antibiotika," uvedla. 

"Srnče už je u nás v záchranné stanici," potvrdil v úterý Právu Roman Kössl z hlubocké 

zoologické zahrady. 

"Já vím, že si nemůžu ochočovat divokou zvěř, také jsem to neměla v úmyslu, snažila jsem se 

mu jen zachránit život. A to se mi povedlo," uzavřela Pražáková. 

 

Čtvrtek,  14. června 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

 

Na nové protihlukové stěně v budějckém sídlišti Vltava se den před 

kolaudací vyřádili sprejeři 
 čtvrtek, 14. června 2018, 06:34 

Novou, téměř půlkilometrovou protihlukovou stěnu za osm a půl milionu korun, která vyrostla 

na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích u výpadovky na Plzeň, už hyzdí graffiti. Zatím neznámý 

pachatel či pachatelé ji posprejovali a tudíž poškodili ještě před kolaudací. Majitelé garáží, 

které jsou za zdí, chtějí, aby se prostor, kde je nepořádek a který láká i bezdomovce a uživatele 

drog, oplotil. V tom vidí řešení, jak učinit místo čistějším a bezpečnějším. Město prý bude 

určitě nápomocno. Moře odpadků, nepořádek a teď také graffiti. To vše hyzdí prostor za novou 

protihlukovou stěnou, kterou stavbaři v uplynulých dnech postavili na sídlišti Vltava u 

čtyřproudové českobudějovické výpadovky na Plzeň. Na téměř půlkilometrové zdi s 

protikorozní ochranou za osm a půl milionu korun se sprejeři vyřádili ještě před kolaudací. 

Proto ji majitel, kterým je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, nemohl od stavební firmy 

převzít. „Je to smutný příběh. K poškození, posprejování stěny, která má obyvatele sídliště 

Vltava chránit před hlukem, má jim zajistit komfort bydlení, došlo den před převzetím. Je mi 

jasné, že stavbaři, kteří zeď stavěli, za to nemohou, ale my zase nemůžeme převzít dílo se 

závadou," uvedla ředitelka českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Vladimíra Hrušková. V prostoru za zdí je neuvěřitelný nepořádek, černé skládky. Místo láká 

také uživatelé drog a bezdomovce. „My jsme se situací, a hlavně s poškozením zdi, seznámili 

město. Věřím, že magistrát, a hlavně městská policie dokáže zabránit dalšímu poškozování 

protihlukové stěny a že se jim povede nějakým způsobem eliminovat sajrajt, který za zdí je. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/19963-na-nove-protihlukove-stene-v-budejckem-sidlisti-vltava-se-den-pred-kolaudaci-vyradili-sprejeri.html
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Třeba tím, že zamezí nějakým způsobem přístup za stěnu, což by přivítali i tamní majitelé 

garáží. Ty jsou počmárané až hrůza. A že se uchrání před takovým zvěrstvem alespoň přední 

strana protihlukové zdi," dodává šéfka Vladimíra Hrušková s tím, že ředitelství silnic a dálnic 

škodu způsobenou sprejery zatím nevyčíslilo. „Byť zeď poškozená je, což vnímáme i jako 

znehodnocení práce lidí, na její funkci graffiti vliv nemá. Ale hyzdit cizí majetek posprejováním, 

to je vandalismus, který mě děsně štve," dodala Hrušková. Strážníci se na problematickou 

lokalitu zaměřují O problematické lokalitě, která mimochodem není jedinou v jihočeské 

metropoli, ví magistrát, tak i městská policie. Proto patří k takzvaným stálým kontrolním 

bodům. To znamená, že hlídky strážníků místu věnují mnohem větší pozornost. „Hlídky 

městské policie nezřídka ve zmiňované lokalitě nachází bezdomovce nebo drogově závislé. Z 

místa je vykáže a vyzve je, aby si po sobě nepořádek uklidili. Ale to by tam museli strážníci stát 

nonstop. Zmiňované skupiny se za zeď ke garážím vrací. Ale městská policie dělá, co může v 

tomto směru. Stejné je to i s černými skládkami za zdí," uvedla mluvčí českobudějovické 

městské policie Věra Školková. Její slova potvrdil Jiří Svoboda, primátor Českých Budějovic, 

který je velitelem městské policie. „Máme zmapované problematické lokality a místa, kterým 

se strážníci mnohem více věnují. Mezi ně patří právě zmiňovaný prostor za protihlukovou zdí 

na sídlišti Vltava. Ale musím podotknout, že takových míst v našem městě je opravdu hodně, 

že to není jen problém uvedené lokality," řekl primátor. Ten by byl velice rád, kdyby se autory 

graffiti povedlo najít, ale v tomto směru je pesimista. „Pokud se sprejera podaří chytit, je to 

spíše náhoda. Tohle je velký problém," podotkl Jiří Svoboda, který na otázku, jestli by nebylo 

lepší sprejerům vyčlenit nějaký prostor, kde by své umělecké choutky mohli projevovat legálně 

odpověděl, že už tohle v Budějcích bylo. „Jenomže sprejeři potřebují ke svým akcím zřejmě 

také adrenalin. Když to bylo někde dovoleno, už je to místo nelákalo," vysvětlil Svoboda. 

Majitelé garáží vidí řešení v oplocení prostoru za zdí „Je to děsné. Já sice za zdí garáž nemám, 

ale bydlím v paneláku přes ulici a často vidím, co se tam stahuje za individua. A že tam leckdo 

hází odpad, a to nejen bezdomovci či smažky, k tomu nemám slov," řekl Jan Tupý, obyvatel 

českobudějovického sídliště Vltava. „Tak dlouho jsme usilovali o to, aby starou, už nefunkční 

stěnu majitel, kterým je ředitelství silnic dálnic opravilo či vyměnilo za modernější a kvalitnější. 

A když se to povedlo, přijde partička rádoby umělců a hned dílo za nemalé peníze pokazí. Je 

to opravdu smutné," podotkl náměstek českobudějovického primátora Petr Podhola. V 

prostoru za protihlukovou zdí jsou garáže, jejichž majitelé útoky vandalů, nepořádkem a 

přítomností drogově závislých i bezdomovců trpí už dlouho. A řešení vidí v oplocení prostoru. 

„Pokud si někdo chce oplotit vlastní pozemek, má na to ze zákona právo. Pokud někdo volá po 

oplocení pozemku, který patří někomu jinému, musí to řešit s daným majitelem. V tomto 

případě s městem. Pokud by to pomohlo a lokalita by se stala klidnější, čistější a bezpečnější, 

určitě město bude nápomocno a nebrání se takovému řešení. Ovšem to za předpokladu 

zachování dalších důležitých podmínek a zákonných požadavků," dodal primátor Svoboda.  
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Pátek,  15. června 2018 

Zdroj: 5plus2, str. 31 

Autor: Roman Šperňák 

 

Golf ho uchvátil. Po pár letech "kedí" Železný profesionálkám 
Od roku 1988 se věnoval atletice. Teď dělá Budějovičák Tomáš Železný ve volném čase 

golfového caddyho. Do neděle 16. června pomáhá anglické hráčce Gabrielle Cowleyové na 

turnaji profesionálek na Konopišti. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE / Během minulého týdne střídala golfová hřiště v okolí Budějovic s 

posilovnou. Snažila se dělat všechno pro to, aby na profesionálním turnaji na Konopišti, který 

14. června odstartoval, uspěla. 

"Chtěla bych ho vyhrát. V Česku jsem byla už třikrát, ale Konopiště neznám. To bude největší 

problém," říkala před jeho startem dvaadvacetiletá anglická profesionálka Gabriella 

Cowleyová. 

Pomoci v jejím záměru jí má čtyřicetiletý Tomáš Železný. Bývalý atlet Sokola České Budějovice 

jí už několik let dělá caddyho. A nosit dvacetikilový bag s holemi a radit jí u jednotlivých jamek 

bude až do konce tohoto týdne. 

Ve 40 letech už kvůli zdravotním trablům s atletikou skončil. A ve volném čase se věnuje golfu. 

"K tomu jsem poprvé přičichl v roce 2003, když jsem měl zranění nohy," vypráví muž, který se 

většinu se atletické kariéry věnoval sprintům nebo skoku dalekému. 

Ačkoliv ho golf bavil a viděl, že se v něm zlepšuje, pochopil, že na top úroveň už se nedostane. 

"V té době jsem se potkal s českobudějovickým golfovým profesionálem a trenérem Pavlem 

Ambrožem. A ten mi nabídl, abych mu dělal caddyho," popisuje. A tahle role se mu zalíbila. 

"Podílíte se na úspěchu hráče. A přitom jste na nejvyšší úrovni," vysvětluje Železný, který se 

do nové role naplno vrhnul v posledních letech. "Caddy nemusí být jen nosič holí. Je to zároveň 

jediný člověk na hřišti, se kterým hráč situace konzultuje a se kterým se radí. A to je přesně 

role, která zajímala mě," vypráví a popisuje, jak během tréninků obchází hřiště a dělá 

poznámky, sleduje směr a sílu větru při turnaji. 

Po absolvování několika turnajů po boku Pavla Ambrože zkusil štěstí a přihlásil se na turnaj 

Ladies European Tour na Plzeňskou Dýšinu jako caddy. Každý organizátor turnaje musí mít 

připravené univerzální "kedíky" pro hráčky, které přijedou samy. A v roce 2014 tak absolvoval 

turnaj po boku čínské profesionálky. A za dva roky se na Dýšinu přihlásil znovu. Tentokrát si 

ho vybrala Francouzka, ale organizátoři ho nakonec přidělili Angličance Gabrielle Cowleyové. 

A to byla osudová chvíle. 
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"Absolvovali jsme spolu celý turnaj. O jednu ránu jsme nakonec neprošli cutem do finále," 

vzpomíná. Ale vyměnili si čísla a týden po návratu z turnaje mu přišla smska, jestli by jí v září 

nechtěl pomáhat na turnaji v Německu. Nakonec s ní ten samý rok končil v Maroku. 

"Podobně jako třeba v tenisu, i tady si hráčka platí svůj realizační tým. A vždy musí spočítat, 

jestli bude mít peníze na stálého caddyho. Jestli se jí to vyplatí," upozorňuje Železný, proč s 

hráčkou nejezdí na všechny turnaje. 

Pro něj to zase znamená, že si na turnaje, které jsou zpravidla tří nebo čtyřdenní, bere 

dovolenou. Pracuje jako vedoucí servisního oddělení u městské policie. Stará se o počítačové 

sítě. 

V minulém roce hráčce asistoval u jediného turnaje v Kutné Hoře. Letos jsou zatím domluvení 

na nadcházejícím turnaji na Konopišti. 

"Uvidíme dál," vypráví muž, který anglické hráčce připravil před turnajem letos poprvé i 

kondiční soustředění. "Sháněla kondičního trenéra. Celý život dělám atletiku a v tomhle si 

věřím," popsal. Trénovali ve Fitness 14 a využívali golfová hřiště na Hluboké a ve Svachově 

Lhotce. "Když to bude fungovat, třeba bych v budoucnu do Budějovic mohl přivést i více 

profesionálních golfistek nebo golfistů. Líbí se mi i to, že lidé je pak mají šanci vidět přímo na 

hřišti a sledovat jejich hru. To je jako by si fotbalisti zatrénovali třeba se Spartou," dodává 

Železný. 

Dělat caddyho je pro něj hlavně aktivně strávená dovolená a skvělý jazykový kurz. Věnovat se 

mu chce dál. "Uvažuju o tom, že bych se přihlásil na mužský profesionální turnaj letos na 

Albatros do Prahy," říká. "Ale jinak na tenhle koníček mám 25 dní dovolené," pousměje se. 

 

Neděle,  17. června 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

 

Nepozorným řidičům mohli ukrást auto. Poctiví spoluobčané byli však 

pohotoví 
České Budějovice - Strážníci městské policie vyjížděli v pátek večer na oznámení o otevřených 

dveřích u zaparkovaného osobního vozidla značky Škoda Fabia v Bezdrevské ulici. 

Zjistili majitele automobilu, pětašedesátiletého muže, a upozornili ho přímo na místě jeho 

bydliště. Ten automobil ihned zajistil. Podobný případ se stal o půl hodiny později v ulici Karla 

Chocholy. Čtyřiatricetiletý muž nejen zapomněl klíče v zámku, ale auto ani neuzamkl. Strážníci 

i jeho zastihli na místě jeho bydliště. Spolu s nimi poté vůz zkontroloval. "Během pátečního 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nepozornym-ridicum-mohli-ukrast-auto-poctivi-spoluobcane-byli-vsak-pohotovi-20180617.html
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večera měli přinejmenším dva majitelé motorových vozidel štěstí na poctivost občanů, kterým 

nebyl lhostejný osud jejich cenného majetku," myslí si policejní mluvčí Věra Školková. 
 

 


