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___________________________________________________________________________ 

Křik, údery do zdí a dveří. Hádka dvou partnerů skončila pokusem o 

sebevraždu 
 

Tragický konec měla málem hádka partnerů na ubytovně v Suchém Vrbném. Kvůli 

křiku a úderům, které se z bytu ozývaly, zavolali na místo sousedé strážníky městské 

policie. Ti po prozkoumání bytu vykázali muže, který měl slovně napadat svoji 

partnerku. O několik hodin později se ale agresor na místo činu vrátil a chtěl v hádce 

pokračovat. Vše nakonec skončilo pokusem o sebevraždu. 

Strážníci městské policie vyjížděli na oznámení o hádce ve čtvrtek 3. prosince kolem 

půl 11 večer. V ubytovně v Suchém Vrbném se měly z jednoho z bytů ozývat údery do 

zdí a do dveří a křik. „Strážníky dovnitř vpustil muž, který událost oznamoval a ukázal 

jim byt, ze kterého měla hádka vycházet. Strážníci v něm nalezli ženu s dítětem 

v náručí a muže, kteří se vzájemně slovně napadali. Žena se strážníkům svěřila, že má 

obavy ze svého partnera, který hádku vyvolal,“ popsala policejní mluvčí Věra 

Školková. 

Strážníci zjistili, že k užívání bytu má oprávnění jen žena, a muže proto z bytu 

vykázali. „Šestadvacetiletý muž však nehodlal místo opustit a na zákonné výzvy 

nereagoval. Za použití donucovacích prostředků skončil v poutech strážníků. Ti muže i 

celý případ předali k dalšímu šetření přivolaným policistům," dodala mluvčí. 

Tím ale celý případ neskončil. Kolem jedné hodiny ranní se mladý muž rozhodl, že 

spory s partnerkou dořeší. Na místo se proto vrátil. Došlo k další hádce, po které se 

muž pokusil o sebevraždu. „Způsobil si řezné zranění na předloktí ruky, které si 

vyžádalo okamžité lékařské ošetření a převoz do českobudějovické nemocnice. Strážníci 

i přivolaní policisté poskytovali muži první pomoc až do příjezdu zdravotníků," vysvětlila 

Školková. Případem se teď podle ní bude zabývat policie. 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/29441-krik-udery-do-zdi-a-dveri-hadka-dvou-partneru-skoncila-pokusem-o-sebevrazdu.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/29441-krik-udery-do-zdi-a-dveri-hadka-dvou-partneru-skoncila-pokusem-o-sebevrazdu.html
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Pozor na kapsáře, vánoční ruch jim nahrává, jak se jim bránit? 
 

Znovuotevření obchodů a blížící se vánoční svátky lákají nejen zákazníky, zahálet 

nebudou jistě ani kapsáři s úmyslem obohatit se na cizí účet. 

České Budějovice - Chvilková nepozornost se může ohledně osobního majetku vymstít 

kdykoliv v roce. Ale vánoční svátky jsou jedním ze zvlášť kritických období. 

Znovuotevření obchodů a blížící se vánoční svátky přilákají nejen zákazníky, ale zahálet 

nebudou jistě ani kapsáři s úmyslem obohatit se na cizí účet. "Kapsáři se zaměřují 

především na místa, kde se pohybuje větší množství lidí. Jsou to například nákupní 

centra, vozidla hromadné dopravy nebo kulturní a jiné akce. Kapsáři mají svou techniku 

zvládnutou a otázka odcizení osobních věcí je pro ně otázkou několika vteřin," 

upozorňuje tisková mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. To, že 

chybí doklady nebo peníze, zjistí často poškozený až tehdy, když už je zloděj dávno 

pryč. 

Věra Školková doporučuje dbát několika základních pravidel, aby se osobní majetek 

před kapsáři více chránil. 

Například: Mějte své věci pod kontrolou 

Muži často nosí peněženky v zadní kapse kalhot a ženy zase ukládají své peněženky 

navrch svých kabelek. "To je přímo pozvánkou pro kapsáře. Peněženku, doklady, nebo 

jiné cennosti proto schovávejte do vnitřních kapes svého oděvu nebo až na dno kabelky 

nebo tašky. Vhodné je také nenosit doklady přímo v peněžence, lépe je nosit je 

odděleně. Rozhodně u sebe nenoste platební kartu spolu s napsaným PIN kódem. 

V případě krádeže platební karty okamžitě oznamte krádež na telefonní linku Vaší 

banky a kartu zablokujte," vyzývá Věra Školková. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pozor-na-kapsare-vanocni-ruch-jim-nahrava-jak-se-jim-branit-20201204.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pozor-na-kapsare-vanocni-ruch-jim-nahrava-jak-se-jim-branit-20201204.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93939&idc=8332714&ids=9380&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94755&idc=8332714&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
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Dávejte si pozor na své věci 

Mějte neustále pod dozorem své kabelky, tašky, batohy a jiná zavazadla. "Častým 

nešvarem je pověsit si kabelku s peněženkou na nákupní košík a pustit jí z dohledu. 

Nesprávné je také nošení batohu na zádech, zejména v davu, kde nemáme o svém 

zavazadle přehled. Oznámení o krádeži kabelek, tašek, peněženek, mobilních telefonů 

a jiných cenností pocházejí také často od zákazníků restaurací nebo barů. Majitelé 

těchto věcí je nechají bez dozoru a odejdou například k baru nebo na toaletu," 

vypočítává příklady neopatrnosti Věra Školková s tím, že kapsář potom nemusí 

vynaložit téměř žádné úsilí a bez povšimnutí se obohatí na cizí úkor. 

"V případě zjištění, že postrádáte doklady, peněženku nebo jiné cennosti, volejte Policii 

ČR na linku 158 nebo městskou policii na linku 156," dodává Věra Školková a připojuje, 

že strážníci Městské policie České Budějovice se i letos před Vánoci zaměří na možnou 

činnost kapsářů. Preventivní činnost budou vykonávat především v místech, kde se 

očekává větší pohyb osob, jako jsou například obchodní centra nebo parkoviště v jejich 

blízkosti. 

  

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94019&idc=8332714&ids=4300&idp=88036&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-venkovnich-ploch
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Na ubytovně musela rovnat hádku policie, strážníky volali i na 

náměstí 
 

Muž vykázaný z bytu se vrátil o hodinu později a znovu musela zasahovat policie. 

Křik, údery do zdi a do dveří vzbudily ve čtvrtek večer pozornost obyvatel jednoho 

z ubytovacích zařízení v Suchém Vrbném. Ti na pomoc přivolali hlídky městské policie. 

Muže, který se pustil do sporu se svou partnerkou v přítomnosti dítěte, strážníci z bytu 

vykázali. O hodinu později však strážníci na stejné místo podle tiskové mluvčí městské 

policie Věry Školkové vyjížděli znovu. 

"Ve čtvrtek 3. prosince v půl jedenácté večer vyjížděla hlídka městské policie na 

oznámení o hádce obyvatel ubytovacího zařízení v Suchém Vrbném. Strážníky dovnitř 

vpustil muž, který událost oznamoval a ukázal jim byt, ze kterého měla hádka vycházet. 

Strážníci v něm nalezli ženu s dítětem v náručí a muže, kteří se vzájemně slovně 

napadali. Žena se strážníkům svěřila, že má obavy ze svého partnera, který hádku 

vyvolal," uvedla k incidentu Věra Školková a dodala, že k užívání ubytovacích prostor 

měla oprávnění pouze zmíněná žena, proto strážníci muže z bytu vykázali. 

Šestadvacetiletý muž však nehodlal místo opustit a na zákonné výzvy nereagoval. Za 

použití donucovacích prostředků skončil v poutech strážníků. Ti muže i celý případ 

předali k dalšímu šetření přivolaným příslušníkům Policie ČR. 

"Krátce po jedné hodině ranní vyjížděla hlídka městské policie do Suchého Vrbného na 

opětovné oznámení o křiku vycházejícím z pokoje ubytovny. Muž se mezitím na místo 

vrátil řešit nedořešené spory. V důsledku další hádky s partnerkou se pokusil se 

o sebevraždu. Přitom si způsobil řezné zranění na předloktí ruky, které si vyžádalo 

okamžité lékařské ošetření a převoz do českobudějovické nemocnice," popsala další 

dění na ubytovně Věra Školková. Strážníci i přivolaní policisté poskytovali muži první 

pomoc až do příjezdu zdravotníků. Případem se bude dále zabývat Policie ČR. 

V minulých dnech zasahovali strážníci například na náměstí Přemysla Otakara II.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-ubytovne-musela-rovnat-hadku-policie-strazniky-volali-i-na-namesti-20201204.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-ubytovne-musela-rovnat-hadku-policie-strazniky-volali-i-na-namesti-20201204.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94159&idc=8332972&ids=847&idp=90526&url=http%3A%2F%2FWWW.BRENO.CZ
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94258&idc=8332972&ids=1815&idp=92160&url=http%3A%2F%2Fwww.philips.cz%2Fvize%20
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Hlasitá potyčka dvou mužů na náměstí Přemysla Otakara II. vzbudila v pondělí v noci 

pozornost místních obyvatel. Zasáhnout musela hlídka městské policie. "Jeden 

z účastníků potyčky se strážníky spolupracoval, druhý z nich skončil v poutech strážníků 

na policejní služebně," zmínila Věra Školková. 

V pondělí 30. listopadu krátce před půlnocí vyjížděla hlídka městské policie na 

oznámení o rušení nočního klidu dvěma muži na Náměstí Přemysla Otakara II. Strážníci 

na místě zastihli dva muže odpovídající popisu. "Na výzvu strážníků k prokázání 

totožnosti však předložil své osobní doklady pouze jeden z nich. Druhý z nich nejen že 

neměl u sebe žádný osobní doklad, ale nebyl schopen ani uvést své bydliště. Strážníci 

proto rozhodli o jeho převozu na nejbližší služebnu Policie ČR. S tím však dotyčný muž 

nesouhlasil a odmítl nastoupit do služebního vozidla. Když ani na opakované zákonné 

výzvy nereagoval, strážníci proti němu použili donucovací prostředky a muž převoz 

absolvoval v jejich služebních poutech," uvedla Věra Školková. Na Obvodním oddělení 

Policie ČR přítomní policisté zjistili, že se jedná o třicetiletého muže 

z Jindřichohradecka. Po poučení o dalším postupu ho strážníci propustili. 

Oba dva muži se nyní budou zpovídat z přestupku rušení nočního klidu, jakož 

i přestupku podle krizového zákona za porušení zákazu nočního vycházení. Třicetiletý 

muž si na své konto přičte i přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu 

její pravomoci. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

Ve stejný den sedmadvacetiletá žena z Táborska usedla dopoledne za volant osobního 

vozidla a vydala se do ulic jihočeské metropole. To však pod vlivem omamných a 

psychotropních látek, a navíc se zákazem řízení. K jízdě přibrala i jednoho spolujezdce. 

Řidička skončila v rukou policistů. 

"V pondělí 30. listopadu krátce po jedenácté hodině dopolední prováděla hlídka městské 

policie běžnou kontrolní činnost v Okružní ulici. Od Trocnovské ulice právě přijíždělo 

vozidlo zn. Škoda, jehož řidička nerespektovala zákazové dopravní značení. Strážníci 

vozidlo vzápětí zastavili a ženu vyzvali k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. 

Žena však u sebe doklady neměla a strážníky se snažila přesvědčit, že je zapomněla 

v garáži. Ti její řidičské oprávnění následně prověřili v registru řidičů, kde se ukázala jiná 

skutečnost. Žena totiž žádný řidičský průkaz nevlastnila," konstatovala Věra Školková. 

Průkaz byl ženě odebrán v důsledku vysloveného zákazu řízení všech motorových vozidel. 

Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku Policie ČR, která u ženy provedla orientační 

dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. "Pozitivní výsledek naopak 

ukázal test na přítomnost omamných a psychotropních látek. Policisté si celý případ 

převzali k dalšímu šetření. Ženu čeká obvinění z přečinu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání, jakož i z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky," doplnila 

Věra Školková. 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94184&idc=8332972&ids=14943&idp=92082&url=http%3A%2F%2Fwww.jh.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94563&idc=8332972&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
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Středa, 2. prosince 2020 

Zdroj: Novinky.cz (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Redakce 

___________________________________________________________________________ 

Do odhozeného provazu se zamotal srnec. Pejskař zorganizoval 

pomoc 
 

Srnec zamotaný do odhozeného provazu nebyl v úterý lhostejný 41 letému pejskaři 

v Českých Budějovicích, který na pomoc zavolal strážníky. S jejich pomocí se zvíře 

dostalo opět na svobodu. 

Muž vyrazil na procházku se psem v Nových Hodějovicích před osmou hodinou ráno. 

Mezi stromy ho pak upoutal srnec, který se neustále zmítal a nemohl se dostat pryč. 

Kolem parůžků a nohou měl provaz, který někdo vyhodil. 

Na pomoc pejskaři vyrazili strážníci určení na odchyt zvířat. „Srnec byl zjevně rozrušený 

a neustále sebou zmítal. Strážníkům se za pomoci nálezce srnce podařilo z provazu 

pomocí nože vyprostit,“ uvedl mluvčí strážníků David Štýfal. 

Srnec po osvobození na nic nečekal a zmizel. „Děkujeme Jiřímu E. za vzornou spolupráci 

a za poskytnutý obrazový materiál,“ dodal mluvčí. 

  

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/do-odhozeneho-provazu-se-zamotal-srnec-pejskar-zorganizoval-pomoc-40344000
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/do-odhozeneho-provazu-se-zamotal-srnec-pejskar-zorganizoval-pomoc-40344000
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Středa, 2. prosince 2020 

Zdroj: CNN Prima News (odkaz) 

Rubrika: Jihočeský kraj 

Autor: Václav Dvořák 

___________________________________________________________________________ 

Do odhozených provazů se zamotal srnec. Zachránil ho pejskař s 

pomocí strážníků 
 

Srnec uvězněný v provazech poblíž Hodějovického potoka v Českých Budějovicích 

nenechal chladným jedenačtyřicetiletého pejskaře. Zavolal strážníky a společně zvířeti 

vrátili ztracenou svobodu. 

Srnce zamotaného v provazech nalezl v úterý jedenačtyřicetiletý muž na procházce se 

svým psem na konci Nových Hodějovic, které jsou součástí Českých Budějovic. Na 

pomoc ihned přivolal českobudějovické strážníky. 

Na místo přijela hlídka městské policie vyškolená k odchytu zvířat. „Srnec byl zjevně 

rozrušený a neustále sebou zmítal. Provaz odhozený v lesním porostu měl omotaný 

kolem nohou i hlavy,“ popsal situaci mluvčí strážníků David Štýfal. 

„Strážníkům se za vydatné pomoci nálezce podařilo srnce vyprostit z provazu pomocí 

nože. Osvobozený srnec mohl odběhnout zpět do přírody,“ dodal. 

 

  

https://cnn.iprima.cz/do-odhozenych-provazu-se-zamotal-srnec-zachranil-ho-pejskar-s-pomoci-strazniku-14510
https://cnn.iprima.cz/do-odhozenych-provazu-se-zamotal-srnec-zachranil-ho-pejskar-s-pomoci-strazniku-14510
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Středa, 2. prosince 2020 

Zdroj: Budějcká drbna  (odkaz) 

Rubrika: České Budějovice 

Autor: Michael Daněk 

___________________________________________________________________________ 

VIDEO: Pejskař si všiml srnce zamotaného v provazu. Rychlý zásah 

strážníků natočil na kameru 
 

Jen díky duchapřítomnému chování kolemjdoucího a rychlému zásahu městských 

strážníků se podařilo zachránit srnce bojující o život. Zvířete si včera ráno všiml muž 

venčící svého psa u Hodějovického potoka. Na místo přivolal hlídku strážníků, která 

vystrašeného srnce vyprostila ze sevření provazu. 

Na strážníky se muž obrátil před osmou hodinou ranní. „Srnec byl zjevně rozrušený a 

neustále sebou zmítal. Provaz odhozený v lesním porostu měl omotaný kolem nohou i 

hlavy,“ shrnul mluvčí policie David Štýfal. 

Přivolaným strážníkům se společně s kolemjdoucím podařilo srnce z provazu pomocí 

nože vyprostit. „Osvobozený srnec mohl odběhnout zpět do přírody,“ uzavřel Štýfal. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/29411-video-pejskar-si-vsiml-srnce-zamotaneho-v-provazu-rychly-zasah-strazniku-natocil-na-kameru.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/29411-video-pejskar-si-vsiml-srnce-zamotaneho-v-provazu-rychly-zasah-strazniku-natocil-na-kameru.html
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Středa, 2. prosince 2020 

Zdroj: Mladá Fronta DNES, iDNES.cz (odkaz) 

Rubrika: České Budějovice 

Autor: Lukáš Marek 

___________________________________________________________________________ 

Pejskař našel srnce v provazech, za pomoc se záchranou děkuje hlídce 

videem 
 

Při procházce se psem nalezl muž na okraji Českých Budějovic srnce zamotaného v 

provazech. Na pomoc rychle přivolal strážníky, zvíře se jim pak společně podařilo 

vysvobodit a pustit do zpět do přírody. Pejskař záchranu natáčel na video, které 

zveřejnil jako poděkování městské policii. 

Strážníci pomohli zachránit zamotaného srnce | (1:23) | video: MP ČB 

Srnce našel jednačtyřicetiletý muž v úterý krátce před osmou ranní na konci Nových 

Hodějovic blízko potoka. Na místo po jeho telefonátu vyjela hlídka městské policie 

vyškolená k odchytu zvířat. 

„Strážníky již na místě čekal muž, který srnce nalezl. Zvíře bylo zjevně rozrušené a 

neustále sebou zmítalo,“ přiblížil mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal. 

Provaz, který někdo odhodil, měl srnec omotaný kolem nohou i hlavy. Strážníkům se s 

mužovou pomocí podařilo zvíře nožem z provazu vyprostit. 

„Srnec pak mohl odběhnout zpět do přírody. Děkujeme panu Jiřímu E. za vzornou 

spolupráci,“ dodal na oplátku Štýfal. 

 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/srnec-zamotny-provazy-policie-straznici-budejovice-zachrana.A201202_100516_budejovice-zpravy_mrl#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=krimi&utm_content=main
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/srnec-zamotny-provazy-policie-straznici-budejovice-zachrana.A201202_100516_budejovice-zpravy_mrl#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=krimi&utm_content=main
https://tv.idnes.cz/krimi/straznici-pomohli-zachranit-zamotaneho-srnce.V201202_101602_idnestv_jda
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Středa, 2. prosince 2020 

Zdroj: Českokrumlovský deník (odkaz) 

Rubrika: Z regionu 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Z provazů vysvobozovali srnce, strážníky zavolal na pomoc muž na 

procházce 
 

/VIDEO/ Zamotaného srnce v provazech nalezl v úterý 1. prosince na konci Nových 

Hodějovic jedenačtyřicetiletý muž na procházce se svým psem. Muž na pomoc přivolal 

českobudějovické strážníky. Strážníkům se za vydatné pomoci přítomného muže 

podařilo srnce vysvobodit a vypustit do volné přírody. 

"V úterý 1. prosince krátce před osmou ranní vyjížděla hlídka městské policie vyškolená 

k odchytu zvířat na oznámení o srnci zachyceném v provazech v blízkosti 

Hodějovického potoka," uvedl k případu David Štýfal, tiskový mluvčí českobudějovické 

městské policie. 

Strážníky již na místě čekal muž, který srnce nalezl. Srnec byl zjevně rozrušený a 

neustále sebou zmítal. Provaz odhozený v lesním porostu měl omotaný kolem nohou 

i hlavy. "Strážníkům se za pomoci nálezce srnce podařilo z provazu pomocí nože 

vyprostit," doplnil David Štýfal šťastný konec případu s tím, že osvobozený srnec mohl 

odběhnout zpět do přírody. 

"Děkujeme Jiřímu E. za vzornou spolupráci," zdůraznil ještě David Štýfal. Občan poskytl 

do policejního archivu i obrazový materiál. 

  

https://ceskokrumlovsky.denik.cz/z-regionu/z-provazu-vysvobozovali-srnce-strazniky-zavolal-na-pomoc-muz-na-prochazce-202012.html
https://ceskokrumlovsky.denik.cz/z-regionu/z-provazu-vysvobozovali-srnce-strazniky-zavolal-na-pomoc-muz-na-prochazce-202012.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94251&idc=8324976&ids=1066&idp=89320&url=http%3A%2F%2Fwww.alcar.cz%2F3DKonfigurator%2Findex.php%3Flcs%3Dzly4htfjss
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Středa, 2. prosince 2020 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JČTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

VIDEO: Srnec se zamotal do provazů. Pomohl mu muž na procházce 

a přivolaní strážníci 
 

NOVÉ HODĚJOVICE – Zamotaného srnce v provazech nalezl v úterý 1. prosince na konci 

Nových Hodějovic (v blízkosti Hodějovického potoka) na Českobudějovicku 

jedenačtyřicetiletý muž na procházce se svým psem. Na pomoc přivolal 

českobudějovické strážníky, jimž se za vydatné pomoci přítomného muže podařilo 

srnce vysvobodit a vypustit do volné přírody. 

K události vyjížděla krátce před osmou ranní hlídka městské policie vyškolená k 

odchytu zvířat. „Strážníky již na místě čekal muž, který srnce nalezl. Srnec byl zjevně 

rozrušený a neustále sebou zmítal. Provaz odhozený v lesním porostu měl omotaný 

kolem nohou i hlavy. Strážníkům se za pomoci nálezce podařilo srnce z provazu pomocí 

nože vyprostit. Osvobozený srnec mohl odběhnout zpět do přírody," vylíčil mluvčí 

městské policie David Štýfal. 

Obrazový materiál poskytl Jiří E. 

https://www.jcted.cz/video-srnec-se-zamotal-do-provazu-pomohl-mu-muz-na-prochazce-a-privolani-straznici/#diskuse
https://www.jcted.cz/video-srnec-se-zamotal-do-provazu-pomohl-mu-muz-na-prochazce-a-privolani-straznici/#diskuse

