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Vybrané události z prosince 2013 konkrétně: 

 

*O pomoc strážníků požádala žena na ul. Mírová, jelikož měla strach ze svého syna, který se 

začal chovat velmi agresivně, a bylo zřejmé, že se u něj projevily známky psychického 

onemocnění. Strážníci situaci na místě uklidnili, přivolali ZZS a převezli syna k hospitalizaci 

na psychiatrickou kliniku.    

 

*Pomoc strážníků si dále vyžádal mladý muž na ul. P. Jilemnického, který měl strach o svoje 

zdraví, jelikož mu neznámé osoby vyhrožovaly a dobývaly se do jeho bytu. Když byla celá 

věc na místě prověřena a žádné jiné osoby než oznamovatel se na místě nenacházely, pojali 

strážníci podezření na špatný psychický stav muže a na místo přivolali ZZS. ZZS muže 

vyšetřila a usoudila, že je nutná specializovaná hospitalizace. Strážníci byli přítomni při 

vyšetření muže i při jeho přepravě z důvodu zajištění bezpečnosti posádky sanitního vozu. 

Nakonec strážníci zabezpečili byt proti vstupu nepovolaných osob a byt kontrolovali do doby, 

než byl předán kompetentní osobě.  

 

*Ke ztotožnění tzv. černého pasažéra si strážníky přivolala osoba kontrolující dodržování 

přepravních podmínek na linkách MHD v Adamově. Při této kontrole byla zjištěna osoba bez 

platné jízdenky, která navíc u sebe neměla žádný doklad totožnosti. Strážníci osobu ztotožnili 

a zjištěné údaje předali k dalšímu opatření.  

 

*Převozem na záchytnou stanici skončilo oznámení o ležícím muži na ul. Komenského. Když 

se strážník dostavil na místo, bylo zřejmé, že je muž pod vlivem alkoholu takovým způsobem, 

že nezvládá chůzi. Po zkontrolování jeho zdravotního stavu byl převezen k vystřízlivění do 

Brna.  

 

*Posledním případem, který stojí za zmínku, se stal nečekaný výjezd strážníků do porodnice 

v Brně, kdy při běžné hlídkové činnosti zastavil strážníky muž, u jehož manželky se objevily 

počáteční příznaky porodu. Muž svoji manželku sice vezl do porodnice sám, avšak z důvodu 

náhlé indispozice usoudil, že by převoz nemusel zvládnout. Strážníci tedy oba nastávající 

rodiče posadili do služebního vozidla a za použití výstražného světla modré barvy je rychle 

ale bezpečně dopravili do porodnice, kde se zdárně narodil nový člen jejich rodiny.  
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