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Vybrané události z října a listopadu 2011 konkrétně: 

 

*V nočních hodinách byli strážníci upozorněni na nevhodné chování muže, který rušil celý panelový 
dům tlučením na vchodové dveře jednoho z bytů a hlasitým pokřikováním. Zřejmě se dožadoval 

vstupu do bytu ke své bývalé přítelkyni, která však o toto setkání neměla zájem. Jelikož byl muž pod 

vlivem alkoholu takovým způsobem, že byl sám pro sebe nebezpečný, byl převezen na protialkoholní 

záchytnou stanici Brno – Černovice, kde se ze svého jednání prospal.   
 

*Ve výše uvedeném období řešili strážníci odchyt tří volně se pohybujících psů, kteří byli 

umístěni do útulku pro opuštěná zvířata v Blansku, nebo vráceni zpět svým majitelům. Jeden 

volně se pohybující pes byl, při svých toulkách městem, sražen osobním automobilem a 

srážku bohužel nepřežil.  
 

*Spor manželů, kteří prochází svízelnou rodinnou situací, museli řešit strážníci v součinnosti s PČR 
Blansko. Spor byl tak vyhrocený a psychicky náročný pro všechny zúčastněné, že dovedl manžela 

k přemýšlení o životě, ke kterému si vybral otevřené okno svého bytu v 6. p. panelového domu. Na 

místo byl přivolán HZS a policejní psycholog, který s mužem celou situaci probral, a poté společně 
byt opustili. Věc zůstala dále v šetření PČR.   

 

*Dva muže ze skupinky hlučící mládeže upozorňovali strážníci na rušení nočního klidu, kterého se 

dopouštěli tím způsobem, že na ul. Komenského vykřikovali různá hanlivá přirovnání a při tom 
popíjeli alkoholické nápoje. Strážníci muže nejdříve upozornili, že se mohou dopouštět rušení nočního 

klidu a ať tohoto jednání zanechají. Na upozornění muži nereagovali. Když strážnici obdrželi 

telefonické oznámení od občanů, že jsou ve svém nočním klidu rušeni právě těmito mladíky, byl jeden 
z dvojice (druhý se před strážníky schoval) za použití hmatů a chvatů sebeobrany převezen na 

záchytnou stanici Brno – Černovice, kde měl dostatek času přemýšlet o svém chování.   

 
         

*Při noční pochůzkové činnosti byli strážníky spatřeni dva muži, kteří se dopouštěli TČ tzv. 

sprejerství. Na výzvu strážníků se oba muži dali na útěk. Jeden z mužů byl strážníky dopaden a o 

pohybu druhého byla informována hlídka OO PCŘ Blansko, která se tou dobou nacházela na území 
města Adamova. Strážníci pak pouze kontrolovali pohyb druhého pachatele a ujistili se, že směřuje 

přímo k již přivolaným mužům zákona, kteří pachatele zadrželi.  Oba muži jsou důvodně podezřelí ze 

spáchání TČ.  
 

*Strážníci byli přivolání k nemocnému muži, kterého manželka uzamkla v koupelně, z důvodu jeho 

zhoršujícího se psychického stavu. Při komunikaci s mužem bylo zjevné, že potřebuje lékařskou 

pomoc. Na místo byla přivolána ZZS, která muže převezla k odbornému lékařskému ošetření. 
 

 

 
  

 

                                                                                                                          

                                                                                                               Mgr. Červený Vítězslav 

vedoucí strážník MP Adamov 


