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Vybrané události z února 2015 konkrétně: 

 

*Na strážníky se obrátila starší paní, která neměla nikoho, s kým by mohla řešit problém 

spočívající v doručování písemností na její adresu, které byly určené jinému adresátovi. 

Jelikož se dopisy množily a paní měla oprávněnou obavu z případných exekucí, kontaktovala 

strážníky. Tito sice nemají „v popisu práce“ řešit podobné případy avšak z lidského hlediska 

bylo samozřejmostí, že se snažili jmenované pomoci. Kontaktovali Českou poštu a podařilo 

se jim vypátrat člověka, kterému byly písemnosti určeny. Muž si omylem nahlásil adresu pro 

doručování jinam, než se fakticky zdržoval. Oznamovatelka byla nakonec ráda, že se na 

strážníky obrátila a strážníci měli radost, že mohli i takto nestandardně pomoci člověku 

v nouzi.   

 

*Již tradičními výjezdy strážníků se stávají osoby, které se posilní alkoholickými nápoji a 

poté nezvládnou svoji cestu domů a usnou na ulici. Ve většině případů ještě potřísněny 

různými tekutinami vypovídající o tom, že ve svém stavu nebyly schopny dojít ani na toaletu, 

kde by vykonaly tělesnou potřebu. O tom by mohl vykládat i muž, kterého strážníci nalezli 

spát na ul. Hradní. Měl zřejmě štěstí, že usnul na veřejně frekventovaném místě a mohl ho 

někdo nalézt, jelikož teplota v noci se pohybovala pod bodem mrazu. Na místo byla přivolána 

ZZS, která kromě podchlazení na muži neshledala žádné zranění a proto jej strážníci převezli 

na protialkoholní záchytnou stanici Brno – Černovice k vystřízlivění.  

 

 

*K nevhodně se chovající zákaznici zavolala strážníky obsluha restauračního zařízení 

v Adamově.  Žena byla zjevně pod vlivem alkoholických nápojů a obsluha jí proto odmítla 

další alkoholické nápoje prodat, s čímž nesouhlasila a jasně dávala své rozhořčení najevo 

nadávkami a pokřikováním. Dále ostatním hostům upíjela jejich alkoholické nápoje. Strážníci 

ženu upozornili, že je ve stavu, kdy jí obsluha další alkoholické nápoje nemůže, s dodržením 

zákonných ustanovení, prodat. Také ji upozornili, že se dopouští přestupku proti občanskému 

soužití, kdy obsluhu restaurace uráží na cti a ať svého jednání zanechá. Jmenovaná i přes 

upozornění strážníků ve svém jednání pokračovala a proto ji doporučili, aby z restaurace 

odešla, než budou muset realizovat svoje oprávnění a předvést ji na policii nebo převést na 

protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Jmenovaná, za přispění svých kamarádů, 

z místa odešla. Bohužel nedošla daleko, neboť řekněme za hodinu obdrželi strážníci totožné 

oznámení od obsluhy jiného restauračního zařízení, kam se žena přemístila. I zde žena 

obtěžovala hosty restaurace a dožadovala se alkoholických nápojů. Strážníkům již nezbyla 

jiná možnost, než ženu převést k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici Brno – 

Černovice. 
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