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ARCHIV - O HODNÃ‰ KOZE A JEÅ TÄš HODNÄšJÅ Ã• POLICII
PondÄ›lÃ-, 27 bÅ™ezen 2017

Do v&scaron;eobecných steskÅ¯ nad mizernou prací Policie ÄŒR se pÅ™ipojím se zku&scaron;eností pÅ™esnÄ› opaÄ•nou - k
muÅ¾i zákona profesionálnÄ› a hladce vyÅ™e&scaron;ili prekérní situaci, do které se dostanou náhodní turisté, kteÅ™í se
zalíbí cizí koze domácí...
Moji rodiÄ•e bydlí v malebném jihoÄ•eském mÄ›steÄ•ku, jehoÅ¾ okolí je ideální pro zdravotní i
romantické vycházky. Vydali jsme se tedy jednoho dne s celou rodinou na jednu z takových vycházek. Trasa vedla
kolem samot, nacházejících se nÄ›kolik kilometrÅ¯ za mÄ›steÄ•kem.

U jedné z nich k nám nad&scaron;enÄ› pÅ™ibÄ›hla roztomilá koza domácí barvy hnÄ›dé, vyloÅ¾enÄ› si uÅ¾ívala drbá
rohy a dal&scaron;í pozornosti, kterými jsme ji zahrnovali, rovnÄ›Å¾ vdÄ›Ä•nÄ› pÅ™ijala zbytky rohlíkÅ¯ a jiného peÄ•iva, které
mÄ›li po kapsách, pÅ¯vodnÄ› pÅ™ipravené pro místní kachny. JelikoÅ¾ plot se u stavení nekonal, koza se k nám pÅ™ipojila a
doprovázela nás na dal&scaron;í cestÄ›. Situace byla velmi zábavná do okamÅ¾iku, kdy se pÅ™ed námi objevily první
domky mÄ›steÄ•ka a koza stále nejevila Å¾ádnou ochotu k návratu domÅ¯. Na na&scaron;e dupání a pokÅ™ikování
reagovala veselým meÄ•ením a nehnula se od nás ani na krok.
Bylo tedy rozhodnuto, Å¾e se rozdÄ›líme - muÅ¾ská Ä•á
rodiny s dítÄ›tem pÅ¯jde domÅ¯, my Å¾eny zkusíme situaci vyÅ™e&scaron;it tím, Å¾e se s kozou vrátíme. Na samotÄ›, kde jsm
zazvonily na majitele a zdvoÅ™ile poÅ¾ádaly, zda by si mohli kozu uvázat, neboÅ¥ se jí nemÅ¯Å¾eme zbavit, jsme byly
Å¾oviálnÄ› uji&scaron;tÄ›ny, Å¾e to koza bÄ›Å¾nÄ› dÄ›lá, máme ji prý nechat jít s námi - ona se vrátí. Nevrátila. Tentokrát jsem
matku nechala odejít domÅ¯ a sama se opÄ›t vrátila k samotám.
Tam uÅ¾ toho mÄ›li ale taky dost a tak se tváÅ™ili, Å¾e
nikdo není doma. Koza byla &scaron;tÄ›stím bez sebe, a kdybyste vidÄ›li, jakou radost jsem jí udÄ›lala, kdyÅ¾ jsem se jí pokusi
utéci! Dal&scaron;í Å™e&scaron;ení, totiÅ¾ vylézt na strom, jsem zavrhla, neboÅ¥ se stmívalo a strávit noc na stromÄ› s
pÅ™ihlíÅ¾ející kozou pod sebou, mi nepÅ™i&scaron;lo pÅ™íli&scaron; pohodlné.
Poslední nadÄ›je, totiÅ¾ Å¾e kozu od
uteÄ•e, bohuÅ¾el selhala. Koza ke mnÄ› pojala za dobu na&scaron;eho putování velkou dÅ¯vÄ›ru, kráÄ•ela mi zpÅ¯sobnÄ› po
boku a nechala se vzít za kÅ¯Å¾i na krku vÅ¾dy, kdyÅ¾ bylo tÅ™eba pÅ™ejít ru&scaron;nou komunikaci.
KdyÅ¾ jsem s
objevila na námÄ›stí, vzbudilo to nebývalý ohlas. Auta zastavovala, chodci zírali, pokÅ™ikovali, komentovali. NÄ›kolik aut
zatroubilo. Koza se mi úzkostlivÄ› pÅ™itÅ™ela k nohám. Situace zaÄ•ínala být takÅ™íkajíc hustá. Usoudila jsem, Å¾e od kozy
mÅ¯Å¾e pomoci jen nÄ›jaká instituce. JelikoÅ¾ byla sobota odpoledne, zavrhla jsem MÄ›stský úÅ™ad a zkusila MÄ›stskou poli
cedule na dveÅ™ích bylo zÅ™ejmé, Å¾e jejich pracovní doba skonÄ•ila pÅ™ed nÄ›kolika hodinami.
Zbývala Policie ÄŒeské republiky.
PÅ™ed sluÅ¾ebnou PÄŒR jsem koze naÅ™ídila, aby poÄ•kala. Po vstupu do sluÅ¾
oslovila sluÅ¾bu konajícího pÅ™íslu&scaron;níka a zdvoÅ™ile poÅ¾ádala o pomoc, neboÅ¥ jsem se stala nedobrovolnou opat
cizí kozy a nevím, co si poÄ•ít. MuÅ¾ zákona zachmuÅ™enÄ› povstal, aby mi vysvÄ›tlil, Å¾e utahovat si z ozbrojených sloÅ¾e
mohlo pÅ™ijít pÄ›knÄ› draho, kdyÅ¾ vtom druhý pÅ™íslu&scaron;ník, sledující na obrazovkách dÄ›ní venku, zcela neprofesioná
vyhrkl - &bdquo;Tý vole, vona tam fakt je!!"
Policisté vybÄ›hli na ulici, aby se kozy zmocnili. Koza, která do té doby
trpÄ›livÄ› Ä•ekala, aÅ¾ si na sluÅ¾ebnÄ› vyÅ™ídím své záleÅ¾itosti a vrátím se k ní, se spla&scaron;ila. Teprve poté, co jsem
hlasem uklidnila, se nechala odvést na dvorek za sluÅ¾ebnou.
Poté policisté Å™e&scaron;ili závaÅ¾ný problém, totiÅ¾
bude kozu hlídat, neboÅ¥ bylo nutno dojet sluÅ¾ebním vozem za majitelem kozy, pÅ™iÄ•emÅ¾ druhý nesmí opustit sluÅ¾ebnu
bylo komplikováno faktem, Å¾e vrata na policejní dvorek ne&scaron;la zavÅ™ít.
Nakonec se kozu podaÅ™ilo zabarikádovat
vyrazili jsme sluÅ¾ebním vozem na samoty. Majitelé kozy se po spatÅ™ení policejního vozu vyrojili jako vosy - ani je
nenapadlo pÅ™edstírat, Å¾e nejsou doma - ale kdyÅ¾ ve voze spatÅ™ili mÄ›, bylo jim jasné, kolik uhodilo.
Majitel mi
u&scaron;tÄ›dÅ™il sÅ¾íravý pohled, nasedl do dodávky a odjel si kozu pÅ™evzít. A to je vlastnÄ› konec pÅ™íbÄ›hu s kozou. P
úplnost dodám, Å¾e kdyÅ¾ jsme &scaron;li kolem samot na procházku za nÄ›kolik týdnÅ¯, nebylo po koze ani památky. Los
evropský(léta pánÄ› 2010)
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