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Základní údaje o Společně k bezpečí o.s.

Úplný název: Společně k bezpečí o.s.

Právní forma: občanské sdružení

Oficiální adresa: Holandská 2437
272 01 Kladno – Kročehlavy

IČO: 270 54 705

DIČ: CZ 27054705

Registrace: MV ČR, 29.1.2007
pod č.j. VS/1-1/66371/07-R 

Bankovní spojení: 215393331/0300

WWW: http://www.spolecnekbezpeci.cz/
            http://www.community-policing.cz/

Statutární zástupci:
Mgr. Michaela Veselá, předsedkyně sdružení
Mgr. Kateřina Pospíšilová, místopředsedkyně sdružení
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Historie Společně k bezpečí o.s.

Občanské  sdružení Společně  k bezpečí je  poměrně  mladé. 
Vzniklo 29. ledna 2007, kdy bylo zaregistrováno na Ministerstvu 
vnitra.  Rok  2007  je  tedy  rokem zrodu  a  současně  i  prvním 
rokem fungování našeho sdružení.

Společně k bezpečí o.s. vzniklo jako sdružení osob, které se na 
profesionální  i  neprofesionální  úrovni  zabývají  problematikou 
bezpečnosti,  prevence kriminality  a  vztahy mezi  veřejností  a 
bezpečnostními složkami státu.

První  polovina  roku  2007  byla  věnována  přípravám 
metodických  konceptů,  standardů  poskytovaných  služeb, 
registrace  sdružení  jako  poskytovatele  sociálních  služeb, 
akreditace pro oblast dobrovolnické služby a akreditace MŠMT 
v systému DVPP.

Těžištěm  samotné  realizace  aktivit  sdružení  se  stává  druhá 
polovina  roku  2007,  kdy  občanské  sdružení Společně 
k bezpečí o.s. začalo  realizovat  konkrétní  aktivity  v podobě 
vzdělávacích,  poradenských,  informačních  a  aktivizačních 
činností určených školám, obcím, policii a veřejnosti.
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Cíle Společně k bezpečí o.s.

Cílem občanského sdružení Společně k bezpečí je zlepšit 
komunikaci a spolupráci mezi občany a institucemi veřejné a 
státní správy a podpořit jejich partnerství na místní úrovni.
Společně k bezpečí o.s. usiluje o zvyšování účasti občanů na 
řešení problémů na místní úrovni a rozhodování o nich a 
podporu vzniku partnerství mezi občany, samosprávou, státní 
správou, podniky, školami, nevládními organizacemi a místními 
občanskými aktivitami při řešení komunálních problémů, které 
se týkají především oblasti bezpečnosti, prevence 
kriminality a sociálních věcí. Tyto cíle realizuje sdružení 
prostřednictvím

• konkrétních projektů 
• nabídkou poradenské a informační služby v oblasti 

společného rozhodování na komunální úrovni 
• realizací odborných seminářů 
• pořádáním setkání a diskusí ke konkrétním problémům na 

místí úrovni 
• zprostředkováním zkušeností a příkladů dobré praxe, 
• vydáváním odborných publikací a informačních materiálů 

Společně k bezpečí o.s. se zaměřuje se na ochranu komunit 
před všemi projevy protiprávního jednání a sociálně 
patologických jevů. Zabývá se mapováním problémových 
lokalit a skupin v těchto lokalitách a vytváří návrhy k řešení 
uvedených problémů.
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Oblasti působnosti Společně k bezpečí o.s.

A) Pro obce

Cílová skupina: orgány místní samosprávy, PČR, MP, občané

- Poradenství v oblasti bezpečnosti a prevence 
kriminality

odborná metodická podpora při přípravě a realizaci konkrétních opatření, 
poradenství v oblasti tvorby funkčních partnerských sítí a zapojení 
veřejnosti, příklady dobré praxe

- Realizace odborných seminářů
komplexní vhled do problematiky prevence kriminality pro laickou i 
odbornou veřejnost

B) Pro školy

Cílová skupina: Pedagogicko-psychologické poradny, ředitelé 
a učitelé škol, zástupci místní samosprávy a státní správy, 
zařízení DVPP

- Poradenství v oblasti školství
poradenství v oblasti tvorby školního a vnitřního řádu a dalších vnitřních 
norem, v oblasti řešení konkrétních problémů ve školách nebo na školních 
výjezdech a dalších oblastech každodenního školního života

- Realizace odborných seminářů
věnované nejaktuálnějším školským problémům

Všechny vzdělávací aktivity Společně k bezpečí o.s. pro školy 
jsou akreditované MŠMT v systému DVPP
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C) Pro policii

Cílová skupina: Policie České republiky

- Poradenství v community policing
odborná metodická podpora, poradenství s tvorbou konkrétních opatření 
týkajících se jak reorganizace práce policejního útvaru, tak opatření 
směrem k veřejnosti a institucím, pomoc s tvorbou partnerských sítí, s 
navázáním kvalitní a trvalé spolupráce s dalšími subjekty – samosprávou, 
nevládními organizacemi, podnikatelskými subjekty apod., příklady dobré 
praxe z jiných útvarů, zajištění realizace konkrétních opatření atd.

- Vzdělávací aktivity
rozšíření profesní kompetence policistů v konkrétním útvaru, motivace, 
zlepšení připravenosti policistů pro práci vycházející z community policing

D) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí a 
udržení dítěte v podmínkách funkční rodiny v soulady se zákony č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách

Cílová skupina: rodinné systémy

Společně k bezpečí o.s. během r. 2007 připravovalo 
poskytování této služby pro rok 2008. Služba bude mít terénní 
formu a bude poskytovaná v rámci Středočeského kraje. 

E) Pro veřejnost
informační a poradenská služba pro všechny, kteří byli konfrontováni 
s tzv. systémem brána, tj. způsobem jednání policisty, při kterém se 
policista snaží odradit oznamovatele od podání oznámení, nepřijme 
oznámení nebo vystupuje neochotně vůči oznamovateli.
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Struktura Společně k bezpečí o.s. 

Nejvyšším orgánem sdružení je ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ. 
Tvoří ho všichni řádní členové sdružení.

Výkonným orgánem je RADA SDRUŽENÍ. Rada má v současné 
době 3 členy včetně předsedkyně a místopředsedkyně sdružení. 

Jménem sdružení jedná navenek vždy PŘEDSEDA nebo 
MÍSTOPŘEDSEDA sdružení, a to každý z nich samostatně

Předsedkyně: Mgr. Michaela Veselá

Místopředsedkyně: Mgr. Kateřina Pospíšilová

Rada sdružení: Mgr. Michaela Veselá
Mgr. Kateřina Pospíšilová
Alena Vosáhlová
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Aktivity Společně k bezpečí o.s., realizované 
v roce 2007

Říjen 2007:

• Seminář „Školní šikana“, Sokolov
(určený pro sociální pracovníky, policisty, pedagogy a zaměstnance obcí v 
okrese Sokolov)

• Seminář o prevenci kriminality, Kynšperk nad Ohří

• Veřejné setkání, šetření a aktivizace občanů pro Prahu 9
(Společně k bezpečí o.s. a Městská část Praha 9 pořádaly 16. října 2007 
veřejné setkání občanů k problematice bezpečnosti v Nových Vysočanech 
(oblasti Krejcárku). Veřejnému setkání předcházelo dotazníkové šetření 
mezi obyvateli lokality, jehož cílem bylo zmapovat bezpečnostní situaci v 
této čtvrti. Výstupem z projektu je vyhodnocení dotazníkového šetření a 
výsledek veřejného setkání, kterého se účastnilo téměř 150 občanů, 
členové zastupitelstva Prahy 9, pracovníci Policie ČR a Městské policie.)
 

Listopad 2007:

• Organizace jednodenního semináře „Zločin jako extrémní 
sport“, Olomouc

(pro policisty, pracovníky OSPOD a nevládních organizací v oblasti 
ochrany dětí pro Krajský úřad Olomouckého kraje)

• Seminář prevence kriminality pro pedagogy středních škol 
v Opavě

• Supervize projektů prevence kriminality, Praha
(na vybraných pražských středních školách)

• Seminář „Školní šikana“, Plzeň
(pro ředitele škol zřizovaných Plzní)
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Prosinec 2007:
 

• Seminář „Řešení výchovných problémů ve škole“, Brno
(pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Brno)
 

• Seminář „Školní násilí“, Praha 13
(pro MČ Praha 13)

• Seminář Nová prevence závislostí, Praha 9
(pro úředníky MČ Praha 9 a Policie ČR o kontrole prodeje a podávání 
alkoholu dětem)

Další aktivity:

• Provozování webových stránek
www.spolecnekbezpeci.cz
(včetně poradenských aktivit)

www.community-policing.cz
(jediné stránky o community policing v českém jazyce)

• Shromažďování informací o neetickém chování policie 
(zejm. s projevy tzv. systému brána) a poskytování 
poradenství všem, kteří se s takovými projevy policie 
setkali

• V průběhu celého roku 2007 poskytovalo sdružení 
poradenskou činnost pro instituce zapojené do projektu 
community policing v Sokolově

• V průběhu celého roku 2007 poskytovalo sdružení 
poradenskou činnost pro školskou veřejnost (učitele, 
ředitele, rodiče,sociální pracovníky) v oblasti právního 
vědomí a prevence kriminality 

Společně bezpečí o.s. má udělenu registraci pro 
poskytování těchto sociálních služeb:

• terénní programy
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Společně bezpečí o.s. má udělenu akreditaci pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků
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Společně bezpečí o.s. má akreditovány programy
• dobrovolnická služba pro projekt "Dopravní asistent v 

Sokolově" (akreditace MV ČR)
• vzdělávací programy "Školní násilí" a "Prevence 

kriminality, prekriminality a sociálně patologických 
jevů" (akreditace MŠMT v rámci DVPP)
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Spolupracující subjekty

Městská část Praha 9
Mateřská školka „Dětský úsměv“
Městský úřad Sokolov
Policie ČR Okresní ředitelství Sokolov
Hestia, o.s.

Poděkování

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kdo se na realizaci 
našich aktivit spolupodíleli, naši činnost podporovali finančně, 
radou i jinou pomocí.

Děkujeme také všem našim příznivcům, dobrovolníkům a 
zástupcům médií.

Plány pro rok 2008

V roce 2008 (a letech následujících) se chceme soustředit na 
práci v oblastech, ve kterých jsme začali pracovat v roce 2007 
– vzdělávání, poradenství a informační činnost, aktivizace 
veřejnosti, dobrovolnictví, sociální služby. 

Rozsah naší činnosti bude limitován finančními prostředky, 
které nám budou v rámci dotačních řízení přiděleny.

Považujete naši činnost za užitečnou? 

• podpořte nás jednorázovým finančním příspěvkem či 
trvalým příkazem k úhradě na náš účet číslo

215393331/0300

• staňte se dobrovolníkem prostřednictvím našeho sdružení
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Hospodaření občanského sdružení Společně 
k bezpečí

Poskytnuté dary 
Michaela Veselá 10 000 Kč
Kateřina Pospíšilová 5 000Kč

Vybrané údaje z rozvahy k 31.12.2007
Aktiva celkem 14 000
Krátkodobý finanční majetek 13 000
Vlastní kapitál 14 000

Vybrané údaje z výsledovky k 31.12.2007
Výkony 106 000
Výkonová spotřeba 61 000
Přidaná hodnota 45 000
Osobní náklady 35 000
Ostatní provozní výnosy 15 000
Ostatní provozní náklady 10 000
Provozní výsledek hospodaření 14 000
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Příloha 1 - Napsali o nás

• Ulice ochrání i dobrovolníci  , MF Dnes, 12. září 2007

• Do ochrany pořádku zapojí veřejnost  , Právo, 13. října 
2007 

• Policajti a manévr "Brána"  , Týden, 22. října 2007

• Šikana není fata morgana  , Učitelské noviny č. 38, str. 
12-13

• Co trápí vaši čtvr  ť? ptají se strážníci  , MF Dnes, 5. listopadu 
2007

• Policie v Sokolově hledá dopravní asistenty, pomohou u   
škol, ČTK 12. listopadu 2007

• Spolupráce na zajištění dopravní bezpečnosti v Sokolově  , 
Český rozhlas - Plzeň, 13. listopadu 2007
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Zdroj: Mladá fronta DNES
Datum: 12.9.2007
Název: Ulice ochrání i dobrovolníci

Vysočany - Obyvatelé velkých sídlišť a obytných domů v Praze 9 by se mohli brzy 
cítit ve svém domově o něco bezpečněji.
Vysočanská radnice totiž ve spolupráci se sdružením Společně k bezpečí zahajuje 
projekt, díky němuž se lidé z Vysočan nebo Proseku naučí, jak se bránit proti 
kriminalitě ve svém okolí.

Dětem u školy pomůže přes přechod třeba soused

Co tento projekt bude obnášet? Například to, že děti na přechodu u školy 
pomůže převést nejen policista, ale i soused z vedlejšího vchodu.
Projekt na včerejším zasedání posvětila i rada městské části, rozběhne se proto v 
nejbližších dnech. Praha 9 je v metropoli první částí, která řeší kriminalitu tímto 
způsobem.
"Chceme výrazně změnit vztah mezi strážníky a občany. Velmi zjednodušeně jde 
o větší zapojení lidí do chodu Prahy 9 a její bezpečnosti, které podpoří strážníci 
například setkáváním s občany. Doufáme, že naše městská část bude díky tomu 
bezpečnějším místem k životu," přibližuje myšlenku projektu a očekávání radnice 
místostarosta AdamVážanský, který má na starosti také metody prevence 
kriminality ve Vysočanech a na Proseku.
I ty včera schválila rada Prahy 9.
A jak to celé funguje v praxi? "Budeme organizovat setkání lidí s policisty nebo 
úředníky radnice, kde může každý říct, co ho trápí nejvíc. Vzápětí se dozví, jak 
se proti tomuto druhu kriminality co nejúčinněji bránit a co mohou občané sami 
udělat pro to, aby jim třeba zloději nevykradli byt nebo auto," vysvětluje první 
krok programu místopředsedkyně sdružení Společně k bezpečí Kateřina 
Pospíšilová.
Scénář setkání navíc není všude stejný. "Záleží místo od místa. Od radnice jsme 
dostali předběžné informace o tom, na co si nejvíc stěžují lidé na Proseku nebo 
ve Vysočanech, a podle toho setkání přizpůsobíme," dodává Pospíšilová. Zatímco 
obyvatele proseckého sídliště tak může trápit, že jim na chodbách přespávají 
bezdomovci, majitelů rodinných domků v Hrdlořezích se více týká řádění vandalů 
a lupičů.
"Všechno samozřejmě záleží na ochotě lidí o problémech mluvit a aktivně 
přispívat k jejich řešení," tvrdí Pospíšilová.
Kromě toho se na Praze 9 snaží s kriminalitou bojovat i jinak. Už pár měsíců tak 
funguje například program pomoci dětem z dětských domovů. Ty totiž poté, co 
opustí relativně uzavřené prostředí domova, často nevědí, jak hospodařit s 
penězi nebo jednat s úředníky, protože to ve svém dosavadním životě nikdy 
nepotřebovaly.
Riziko, že se dostanou do problémů se zákonem, tak může být podle radnice 
vyšší než u jejich vrstevníků, kteří žijí s rodiči.
"Děti ubytujeme na ubytovně a dáme jim možnost navštěvovat různé kurzy, na 
kterých si mohou doplnit vzdělání. Pokud se osvědčí, mohou po roce požádat o 
malý byt," vypočítává radní Vážanský.
Na konci srpna se otevřela i nová služebna městské policie přímo v areálu stanice 
metra Vysočanská, kde se lidé mohou za strážníky zastavit třeba při cestě z 
práce.
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Zdroj: Právo
Datum: 13.10.2007
Název: Do ochrany pořádku zapojí veřejnost

Nezakládáme domobranu, jde o spolupráci občanů, samosprávy a policie, 
říká radní Prahy 9
Krádeže věcí z aut, odcizení vozidel a vloupání do bytů, to jsou nejčastější 
delikty, které musí každodenně řešit policie v devátém pražském obvodu.
Místní samospráva se proto rozhodla do ochrany veřejného pořádku a boje 
s kriminalitou zapojit nově i veřejnost.
Projekt Community policing, který nabízí samosprávám občanské sdružení 
Společně k bezpečí, zavedli do života už v několika českých městech. 
"Největší zkušenosti máme ze Sokolova, Bílovce nebo Svitav. V ideálním 
případě je výsledkem pokles trestné činnosti a nárůst objasněnosti 
trestných činů a přestupků," říká ředitelka občanského sdružení Michaela 
Veselá, která metodicky řídí také spolupráci policie a samosprávy s 
veřejností v Praze 9.
"Prvním krokem jsou besedy s občany v jednotlivých problémových 
lokalitách. Teď je u nás nejhorší situace v Nových Vysočanech kolem ulice 
Odlehlá, kde je nejvíc vykradených aut, došlo zde i k přepadení lidí," říká 
radní deváté pražské části Adam Vážanský, který má projekt na starost. 
"S pomocí občanského sdružení momentálně pořádáme dotazníkovou akci, 
výsledky budou známy o víkendu a začátkem týdne se sejdou občané se 
zástupci městské i státní policie, radnice a občanského sdružení," popisuje 
program na nejbližší dny.
Z debaty mají vyplynout jak požadavky lidí na bezpečnost v okolí jejich 
bydliště, tak i návrhy, jakým způsobem jsou ochotni se obyvatelé do 
ochrany veřejného pořádku zapojit.
"Nejde o žádnou domobranu. Ti lidé nebudou vybaveni žádnými 
pravomocemi, ani nebudou někde obcházet s páskami na rukávu," ujišťuje 
radní Vážanský. Občané se pouze dozvědí, jak postupovat v případě nutné 
sebeobrany a kdy je třeba přivolat policii.

Nebudou mít pravomoci
Samospráva má přispět formou takzvané situační prevence. "Někde je 
třeba posílit veřejné osvětlení, jinde zastřihnout keře kvůli větší 
přehlednosti, o tom všem nám lidé musí říct," podotýká Vážanský. 
"Spadají k nám třeba Hrdlořezy, to je spíš vesnice. Tam si dovedu 
představit, že se okrskář domluví se skupinou místních, aby se večer 
společně prošli, a pokud zaznamenají nějaké narušování veřejného 
pořádku, nahlásili to policii," dodává radní.
"Jediná pravomoc navíc může spočívat v právu zastavovat vozidla při 
dopravních akcích nebo na přechodech pro chodce v sousedství škol. Obec 
tím může ušetřit síly strážníků městské policie," vysvětluje Michaela 
Veselá. V městech, kde se projekt už rozběhl, jsou s výsledky spokojeni. 
"Pokud se dobrá vůle skloubí s akceschopností, mohou se první výsledky 
dostavit už do dvou tří měsíců," míní.
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Zdroj: Týden
Datum: 22.10.2007
Název: Policajti a manévr "Brána"

Strážci zákona: jak občany odrazovat a jak jim sloužit

Občané a policisté by měli být partnery při předcházení trestným činům. 
Je to strategie, jíž vnitro honosně říká community policing. Policisté 
většinou nadále odrazují občany trikem "Brána", výhonky spolupráce však 
tu a tam vyrážejí.
Předsedkyně občanského sdružení Společně k bezpečí Michaela Veselá 
popisuje případ starého pána z Valašského Meziříčí, jehož syn mu 
proměnil život v peklo. Osmdesátiletý muž odkázal synovi dům s 
podmínkou, že on, senior, bude "věcným břemenem" tohoto domu. Že v 
něm bude moci poklidně dožít. Syn místo toho vnímal otce opravdu jako 
"břemeno". Vypínal mu elektřinu, odpojoval plyn, vyměnil klíče. Starý pán 
se obrátil na policii, která okamžitě uplatnila finesu "Brána".

Boj o čárku
Odrazovací manévr pojmenovali Tomáš Hirt a Marek Jakoubek, autoři 
výzkumné práce o typech kriminality v různých oblastech Brna. "Brána" je 
způsob, jímž si policisté vylepšují statistiky. Zařídí to tak, že na vrátnici 
(bráně) filtrují trestné činy, jejichž vyšetřování vyžaduje spoustu práce a 
málokdy vede k cíli.
Policisté nejprve nechali starce několik hodin čekat. Pak mu řekli, že 
nejdou počítače, ať se dostaví odpoledne.
"Když tak učinil, sdělili mu, že problematiku má na starosti jistý odborník, 
který ale není v úřadě. Bude snad některý z příštích dnů." Policisté doufali, 
že senior oznámení stáhne. Začali vyšetřovat až ve chvíli, kdy nebylo 
zbytí. Někdy to funguje. Občan čeká, doráží, dostaví se znovu - a nakonec 
si věc rozmyslí.
Obstrukcí typu "Brána" je podle Hirta s Jakoubkem řada. Policista občana 
odbude, že událost není trestným činem a strážci zákona se jí nebudou 
zaobírat, protože řeší důležitější kauzy. Při ohlášení krádeže mohou tvrdit, 
že ukradená věc nemá hodnotu pět tisíc korun, a je tudíž "pod rozlišovací 
schopností" policie. Lidi z okraje společnosti lze znejistit i jinak. Je možné 
jim namluvit, že mají případ ohlásit v místě trvalého bydliště. Úspěch slaví 
také výmysl, že oznamovatel musí označit pachatele, jinak nelze zahájit 
vyšetřování.
"Policista to nikdy nepřizná, ale u nás platí čárkový systém," tvrdí Veselá.
"Je nutné zkontrolovat tolik a tolik osob, vybrat určité sumy na pokutách, 
objasnit jistý počet případů. Za splněný úkon čárka, za předepsané 
množství čárek odměna." Policisté prý z duše neradi řeší domácí násilí. 
Dlouho se sepisuje, špatně dokazuje a vždycky hrozí, že týraná manželka 
oznámení odvolá.
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Těší mě, policie
V Sokolově je dvacet sedm zastupitelů, osm městských strážníků a 
sedmdesát policistů. V tamních dolech kdysi pracovalo dvanáct tisíc lidí, 
dnes je jich polovina. Nezaměstnanost rostla, kriminalita také. "Pokusili 
jsme se s občany domluvit," říká starosta Karel Jakobec (ODS). Šéf 
obvodního oddělení Policie ČR Petr Kubis přitakává: "Rozdělili jsme město 
na devět okrsků, v nichž patrolují až čtyřčlenné hlídky." Každou tvoří 
vrchní inspektor, dva inspektoři a strážník. Chodí stále stejnými ulicemi, 
okrsek tedy znají do poslední dlažební kostky. Postupně poznávají i lidi v 
něm.
Radní kladou důraz na to, aby občané věděli, jak se "jejich" policisté 
jmenují. Jdou příkladem a devět z nich se o okrsky podělilo. "Někdy chodí 
s hlídkami," podivuje se Kubis. Když se něco děje, lidé tak mohou oslovit 
nejen "svého" policistu, ale i "svého" radního. Všichni jsou vybaveni 
vizitkami s čísly mobilů, jež na potkání rozdávají.
Složení hlídek lze nalézt na webových stránkách města. Do okrsku A1 
například patří vodní nádrž Michal, garáže Sokolovská a asi deset ulic. 
Tuto územní část mají na starosti: zastupitel Rostislav Kurfürst, vrchní 
inspektor Pavel Macák, inspektoři Karel Neč, Martina Blechová a strážník 
David Čaban. Za každým jménem je číslo pevné linky a mobilu.
Na sokolovské periferii nikdo připojení na internet nemá. Stejné informace 
proto stále dokola vycházejí v Sokolovském deníku. Visí i na chodbách 
domů. Město vydalo brožuru s názvem Těší mě, policie. Odezva je prý 
dobrá. "Lidé píší, zastavují hlídky a povídají si s nimi. Jako jsme to vídali v 
seriálu Hříšní lidé města pražského," usmívá se starosta. *
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Zdroj: Učitelské noviny č. 38, strana 12-13
Název: Šikana není fata morgana

Určitě patří mezi nejsledovanější školská témata. Učitelé neumějí 
šikanu rozpoznat – hřímají média. A vzdělávací instituce se 
předhánějí, která přijde s přitažlivější nabídkou, jak problematiku 
učitelům osvětlit. Ne všechny ale splní to, co slibují. „Na šikanu už 
mne nikdo nenachytá,“ zaslechnete občas v terénu. Na ryzí 
akademičnost že není nikdo zvědavý. Před časem jsem zažila na 
toto téma dvě přednášky. První na valné hromadě Asociace 
ředitelů základních škol (na listopadovou je připraveno 
pokračování – viz UN č. 35, str. 22), druhá patřila pedagogickému 
sboru jedné základní školy. Obě vyvolaly potlesk na otevřené 
scéně. V obou případech stála před pedagogy MICHAELA VESELÁ.
Přítomní oceňovali upřímnost, přímost, srozumitelnost. Žádné kličky 
kolem. A hlavně perfektní znalost problematiky i školního prostředí a 
praktické rady. Jak poznáte potenciálního agresora, když se ještě nic 
neděje. Kdo může být jeho obětí. Jak se k nim zachovat, na co si dát 
pozor – i ve vlastním chování! Prostě příklady ze života. Logicky. Michaela 
Veselá vystudovala pedagogiku, má za sebou léta praxe v různých 
školských zařízeních: základní i střední škola, dům dětí a mládeže, ale 
také dětská psychiatrická léčebna. K problematice školního násilí, ale také 
násilí páchaného na dětech, se dostala za svého působení na ministerstvu 
vnitra. „V každém ze svých působišť jsem nasbírala určité vědomosti a 
zkušenosti, které se později promítaly do těch dalších,“ říká. „Poznala 
jsem také, jak funguje trestná činnost a agresivita mezi dospělými – a 
vrátila jsem se k tomu, co je mému srdci nejblíž. A to je škola.“
V současné době působí M. Veselá v občanském sdružení Společně 
k bezpečí, kde se mimo jiné zabývá problematikou školního násilí a vším, 
co souvisí s právním vědomím, se složitými situacemi, do nichž se škola 
z hlediska právní odpovědnosti dostává - ať už se to týká odpovědnosti za 
děti, za škody… „Řekněme, že se cíleně specializuji na situace: Co se má 
dělat, když se něco stane.“ 
I když má kalendář nabitý na měsíce dopředu, na radu školám – třeba i po 
internetu - si vždycky najde čas. „Šikaně se musí předcházet.“

NENÍ ŠIKANA ZBYTEČNĚ ZVELIČOVANÁ?
Dřív se kluci normálně prali, dneska je to hned šikana.  Na to, co si děti 
vyříkaly mezi sebou, aby se teď scházel tým odborníků. Děláme kolem 
toho zbytečný humbuk. Konečně společnost se s násilím taky musí 
vyrovnat… Určitě jste se s takovým názorem taky setkali. Je oprávněný, 
není? 
„Je pravda, že společnost se s podobnými situacemi nějak vyrovná, to ale 
neznamená, že by se s nimi mohl snadno vyrovnat učitel. I pro leckterého 
praktika je to těžké, natož pro novopečeného kantora, který přijde do 
školy a je překvapen tím, co vidí. Na každodenní školní realitu ho fakulta 
nepřipravila. Vlastně je bezbranný, na situace běžného dne reaguje podle 
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své nátury, často nesystémově. Ostatně stejně jako leckterý praktik. V 
některých momentech to nevadí, ale pokud jde o školní násilí, tam se 
instinktivně jednat nedá. Tady musí učitel postupovat podle předem 
jasného schématu, jenom přesný postup vás dovede k přesnému cíli. 
Za největší nebezpečí považuji, jestliže učitel problém bagatelizuje, jako 
že o nic nejde. Časem otupí a nebude problémy svých žáků vůbec vnímat. 
Jenže násilí ve škole problém je a momentálně hodně velký.“

KDYŽ UČITEL DĚLÁ CHYBY
Ty základní se objeví v okamžiku, kdy nastane problém. Učitelé nad ním 
buď mávnou rukou, protože se z jejich pohledu nic neděje, nebo se 
naopak vrhnou do zbrklého vyšetřování.  
„Často neumějí jednat s rodiči. Příliš brzy je zapojí do vyšetřování šikany – 
a nemusejí to být hned orlické vraždy, může jít z pohledu dospělého o 
naprostou banalitu. Učitel ještě pořádně ani neví, co se stalo, a už svolává 
rodiče, dokonce se jich ptá na radu. 
Špatně. To je strategická chyba. Jestliže se na půdě školy stane vážný 
trestný čin, je nutné volat policii a ne se ptát rodičů, jestli s tím souhlasí, 
nebo ne. Teprve až když je věc vyřešená, oznámím jim konečný verdikt. 
Stalo se to a to, řešili jsme to tak a tak, proto a proto. Tečka. Žádné 
dohadování, žádný zbytečný prostor pro fantazii. Něco jiného ovšem je, 
jestliže to jsou rodiče, kdo šikanu oznámí. Tady je jednání s nimi 
samozřejmě na místě – ale opět jen v rovině, která je pro vyšetření nutná. 
Nebo jiná zásadní chyba. Dítě přijde za učitelem s tím, že je někdo 
šikanuje – a učitel se s ním začne dohadovat, jestli chování spolužáka je, 
nebo není šikana. Chyba. Tohle už dávno mělo být zakotveno ve školním 
řádu. 
Jiný učitel si zase okamžitě zavolá označené agresory. Ještě pořádně neví, 
co se stalo, jaké je pozadí situace, ale už jedná a chce mít všechno 
vyřešené během deseti minut. Aby si snad někdo nemyslel, že svoji roli 
nezvládá. Nesmysl. Když nejde o život, všechno počká. Složitá situace 
vyžaduje klid. Stejně závažná chyba jako neřešení problému je jeho 
okamžité řešení bez dostatku indicií.“

ŘEŠIT, NEBO NEŘEŠIT STÍŽNOSTI?
V diskuzi, která po přednáškách následovala, se pokaždé vyrojila kupa 
dotazů. Velice často v nich bylo znát, jak moc se učitelé – ale i ředitelé – 
snaží při řešení podobných situací vyjít vstříc rodičům. Jako by si 
potřebovali krýt záda, získat jistotu, že postupují dobře.
„Ano, zkušenost je taková. Učitel častěji vyjde vstříc dospělým, kteří 
vstupují do školy, než dětem. Přitom dospělý po nich chce často něco 
úplně mimo kompetence školy. Například si přijde stěžovat, že děti kouří 
v parku. A učitelé se tváří, jako by škola byla oznamovacím místem, což je 
nesmysl. Dobrovolně si na sebe berou kompetence jiných institucí a pak 
se stresují, že nestíhají. Nemohou. Den má pořád jenom čtyřiadvacet 
hodin.“ 
Ale co když si maminky přijdou postěžovat na jednání učitele? 
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„S tím se musí počítat. Škola je otevřená, demokratická a na to, jak 
pracuje, může mít zákonný zástupce dítěte svůj názor. Svůj názor na to 
může mít i dítě. To, že ho nahlas vyřknou, není nic proti ničemu. Také to 
automaticky neznamená, že jejich názor je mylný. Jde o to, aby se tím 
učitelé nenechávali přetěžovat. Názor mít můžete, ale bavme se o tom 
jako rovný s rovným. Ve vymezeném prostoru, ve vymezeném čase. Škola 
není nepřetržitě otevřená instituce, protože má své povinnosti. Učitel 
nemůže okamžitě vyhovět každému, kdo si vzpomene. Domluvte si místo 
a čas a tam se o problému bavte. S vychladlou hlavou. Já vyslechnu, co 
říkáte, vy vyslechnete, co říkám já - a pak se rozejdeme.“

ZÁVAŽNÉ DĚTSKÉ MALICHERNOSTI 
Zažil to snad každý kantor. Zkormoucený žák za ním přijde s banalitou, a 
čeká pomoc. Přitom učitel má starostí nad hlavu a času málo, za krkem 
mu sedí hromada povinností. Jak s dítětem jednat?  
„Jako s dospělým člověkem. Jestliže ho ona ´malichernost´ dokáže 
zkrušit, tak pro něj malicherná není. Nával v tramvaji taky každý prožívá 
jinak. Když dítě přijde za učitelem s problémem, tak je pro něj opravdu 
velký.  Třeba se ještě vůbec nic neděje, nikdo mu nic ve skutečnosti 
nedělá, jen ono to tak cítí. Neznamená to, že mu začneme vysvětlovat, že 
to cítí špatně. Nebo že začneme ostatním říkat, co mají jak dělat; zvlášť 
když k nim informace ještě nedorazila. Postup je stejný – napřed musíte 
získat co nejvíc informací, hovořit s dítětem. Zhusta se stane, že jenom 
hledá prostor, v kterém by si s někým promluvilo. Že si jen přeje problém 
otevřít a vůbec nečeká řešení. Učitel má někdy dojem, že si musí ve všem 
vědět rady, aby mohl věci honem řešit. Nemusí. Někdy je lepší počkat a 
sbírat indicie, dokud situace nenazraje.“  

NA STAROSTI NEMUSÍ BÝT UČITEL SÁM 
„Nejlepší je hledat spolupracovníky v době míru,“ je přesvědčena Michaela 
Veselá. „Když je začnu hledat v okamžiku, kdy nastal problém, je kontakt 
formální. Učitel musí být společenský člověk, který dokáže potřebné 
kontakty navázat. Ať už na polici, na odboru sociální ochrany nebo 
v pedagogicko-psychologické poradně. Škola by měla s těmito institucemi 
spolupracovat. Vtáhnout je do školního života, zvát je do školy, 
komunikovat s nimi, když se nic neděje. Až se něco bude dít, budou lépe 
znát prostředí, snáze se v problému orientovat. Možná budou také o něco 
ochotnější. Už to nebude nějaká škola, kde se něco stalo, ale konkrétní 
učitelka, která má ve třídě starosti.“ 

NAD OTÁZKAMI UČITELŮ 
Michaela Veselá přednáší pedagogům už pět let. Svérázně, zato účinně. 
„Co potěší? Když zjistíte, že vaše práce někomu prospěla. Třeba když 
učitelé dokážou díky informacím, které jsem jim dala, odhalit týrání dítěte, 
podat přesnou svědeckou výpověď. Přestože celé okolí vědělo, co se 
v rodině děje, všichni byli zticha. Jen učitel našel odvahu, promluvil a 

20



svědčil. Přitom na malém městě to vůbec není snadné, málokdy se to 
vyplácí. 
Nebo vám ředitel školy zavolá a řekne, máme tu takový a takový problém, 
nevím, jestli to není hloupost. Pomůžete mu věc řešit a najednou zjistíte, 
že to žádná maličkost nebyla, že jedno dítě chtělo druhé zabít.“ 
Vyvedlo vás při besedě někdy něco z míry? 
„Na začátku určitě, dneska už máloco. V určitých českých lokalitách vás 
ale překvapí xenofobní postoje, až sociální fobie některých učitelů. U 
jiných cílových skupin obyvatel jsem na to zvyklá, u učitelů ne. Když ale 
mají potřebu tyto problémy otevřít, chápu, že to je pro ně hodně velký 
problém, který z něčeho pramení. Společně pak zkoušíme objevit 
strategii, jak z toho. Práce s národnostními menšinami, s lidmi ze sociálně 
vyloučených skupin patří taky do oblasti, kterou se zabývám. Kromě násilí 
ve školách právě tohle vidím jako druhý velký problém. Řada učitelů je 
vystavena velmi těžkým situacím, které někdy nedokážou řešit, nebo je 
neřeší adekvátně. Nikdo je na ně nepřipravoval, přitom se od nich očekává 
profesionální řešení.“ 
Pomoc mohou najít učitelé na webových stránkách o.s. Společně 
k bezpečí. Mohou se na pracovníky sdružení obracet se svými dotazy. 
Časem by měla přibýt otevřená poradna, kde bude M. Veselá na 
modelových příkladech vysvětlovat, jak má škola postupovat z pohledu 
sociálně právní ochrany, práva, pedagogiky. Přislíbila také pomoc 
prostřednictvím našich novin. „Z ohlasů je znát, že učitelé potřebují 
konkrétní radu. Jsem ráda, když jim můžeme pomoci.“
TEXT A FOTO JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ
Koláž – Václav Johanus
„Někdy učitel nehledá radu jen proto, že si nechce připadat jako 
hlupák. Třeba o nic nejde! Ale je lepší se desetkrát zeptat 
zbytečně, než mlčet a nezabránit násilí,“ říká Michaela Veselá. A 
na každé přednášce dává ochotně kontakty, na kterých je 
připravena pomoci (tel: 604 554 231, e-mail: 
vesela@spolecnekbezpeci.cz, www.spolecnekbezpeci.cz)

21



Zdroj: Mladá fronta DNES
Datum: 5.11.2007
Název: Co trápí vaši čtvrť? ptají se strážníci

Praha - Lidé z Prahy 7 dostali na rozmyšlenou. Mají se zdejší strážníci zaměřit 
hlavně na psí výkaly, kterými musí lidé prokličkovat každé ráno cestou do práce? 
Nebo spíše na krádeže na parkovištích? Či jsou větším problémem bandy 
chuligánů táhnoucí každou druhou neděli od sparťanského stadionu či z T-Mobile 
Areny?
Strážníci slibují, že podle výsledku radniční ankety napřou síly právě v těch 
oblastech, kde si to lidé přejí. A to zdaleka nejen v sedmé městské části.
Praha 9 jako první v metropoli rozjíždí projekt community policing. Díky němu 
mohou lidé na zvláštních setkáních upozornit úředníky i policisty na to, co je 
nejvíc pálí. První setkání se ve Vysočanech konalo před dvěma týdny.
"Další budou následovat v jiných částech městské části každého čtvrt roku. 
Později se vrátíme na místa, kde se lidé s policisty už sešli, a budeme hodnotit, 
co se od té doby změnilo," popisuje zástupce starosty Prahy 9 Adam Vážanský.
Kromě toho, že si lidé na setkáních mohou postěžovat, co jim vadí, se zároveň 
dozvědí, jak se proti tomuto druhu kriminality co nejlépe bránit a co mohou sami 
udělat pro to, aby jim třeba zloději nevykradli byt nebo auto.
Scénář setkání navíc není všude stejný. "Záleží to na místu. Od radnice jsme 
dostali předběžné informace o tom, na co si nejvíc stěžují lidé na Proseku nebo 
ve Vysočanech, a podle toho setkání přizpůsobíme," říká Kateřina Pospíšilová, 
místopředsedkyně sdružení Společně k bezpečí, které s programem radnici 
pomáhá.
Zatímco obyvatele proseckého sídliště tak může trápit, že jim na chodbách 
přespávají bezdomovci, majitelů rodinných domků v Hrdlořezích se zase více 
týká řádění vandalů a lupičů.
Své obyvatele do dění v městské části hodlá více zapojit i radnice Prahy 2. Ráda 
by je viděla jako pomocníky strážníků na přechodech.
"V tuto chvíli přechody hlídá dvojice strážníků. Cílem je, aby u přechodu stál 
jeden strážník a jeden dobrovolník. Policista, který by se díky tomu uvolnil, by se 
mohl věnovat něčemu jinému, třeba hlídkování v parku," popisuje záměr radnice 
starostka Prahy 2 Jana Černochová. Dobrovolníky chce radnice hledat například i 
na školách, které v Praze 2 sídlí, a ráda by je měla na ulicích už na začátku 
příštího roku.
Nápad se líbí i Haně Červené z Podskalí. "Já budu jedině ráda, když budou mít 
strážníci víc času chodit v ulicích," těší se.
Větší zapojení lidí vítá i náměstek primátora pro bezpečnost Rudolf Blažek. 
"Pokud o to lidé budou mít zájem, jsem připraven jim vyjít maximálně vstříc a 
zajistit jim potřebné školení, aby mohli přechody hlídat," slibuje Blažek.

Praha 9: Rozjíždí projekt tzv. community policingu, který zahrnuje i setkávání 
policistů s lidmi. Ti se mimo jiné dozvědí, jak se proti kriminalitě bránit.
Praha 2: Chce vyškolit dobrovolníky do dvojice se strážníkem. Společně by hlídali 
na přechodech. Více policistů by tak mohlo hlídkovat na jiných místech.
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Zdroj: ČTK / dkv
Datum: 09-nov-2007 14:20

Policie v Sokolově hledá dopravní asistenty, pomohou u škol
 
Sokolov 9. listopadu (ČTK) - Sokolovská policie, radnice a občanské 
sdružení Společně k bezpečí hledají dobrovolníky, kteří budou dohlížet na 
přechody pro chodce u škol. Dopravní asistenty by proškolili policisté a 
pověření by získali od městského úřadu, informovala dnes ČTK mluvčí 
sokolovské policie Andrea Kávová.
Pro vykonávání dobrovolnické služby nepotřebují zájemci žádné zvláštní 
schopnosti, podmínkou je pouze věk nad 18 let a trestní bezúhonnost. 
"Pokud jsou například na mateřské nebo rodičovské dovolené, bez práce, 
v důchodu, studenti nebo prostě mají jen pár hodin týdně, které chtějí 
věnovat prospěšné činnosti, jsou vítáni," uvedla Kávová. Činnost asistentů 
bude koordinovat občanské sdružení Společně k bezpečí, které se zabývá 
zlepšováním komunikace a spolupráce mezi občany a institucemi na místní 
úrovni.
Zájemci o službu dopravních asistentů se mohou hlásit do 31. prosince 
prostřednictvím e-mailu na adrese info@spolecnekbezpeci.cz nebo 
telefonicky Policii ČR v Sokolově na čísle 974 376 207 nebo 602 765 882. 
Dopravní asistenti jsou dalším z kroků sokolovské policie k lepší spolupráci 
s městem a jeho obyvateli. Město bylo rozděleno na jednotlivé okrsky, v 
nichž slouží konkrétní státní policisté a městští strážníci. Do těchto skupin 
byli nedávno začleněni i zastupitelé města, kteří v okrsku bydlí. 
Zastupitelé, kteří se projektu účastní, budou mít vlastní vizitky, stejné, 
jako rozdávají policisté, se svým telefonním číslem a e-mailovou
adresou, na kterých mohou lidé zanechat vzkaz nebo podnět. Smyslem 
účasti zastupitelů je kontakt lidí se zvolenými zástupci. Mohou tak řešit 
konkrétní problémy jednotlivých lokalit.
Pavel Peňás 
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Zdroj: ČRo - Plzeň
Datum: 13.11.2007

Spolupráce na zajištění dopravní bezpečnosti v Sokolově

Andrea ŠTROMAJEROVÁ, moderátorka
--------------------
Spolupráci na zajištění dopravní bezpečnosti v Sokolově nabízejí městský 
úřad, občanské sdružení Společně k bezpečí a Policie České republiky. Od 
ledna 2008 připravují dobrovolnickou službu zaměřenou na asistování 
dětem při přecházení vozovky cestou do školy a odpoledne domů. 
Dobrovolníci budou pro vykonávání této služby proškoleni policií a 
pověřeni městským úřadem. Jejich činnost bude koordinovat občanské 
sdružení Společně k bezpečí, které se zabývá zlepšováním komunikace a 
spolupráce mezi občany a institucemi na místní úrovni. Více už mluvčí 
sokolovské policie Andrea Kávová.

Andrea KÁVOVÁ, tisková mluvčí sokolovské policie
--------------------
Pro vykonávání této dobrovolnické služby nepotřebujete žádné zvláštní 
schopnosti. Podmínkou je pouze věk nad osmnáct let a trestní 
bezúhonnost. Pokud jste například na mateřské nebo rodičovské dovolené, 
bez práce, v důchodu, student nebo prostě máte jen pár hodin týdně, 
které chcete věnovat prospěšné činnosti, jste vítáni. Dobrovolnická služba 
dopravního asistenta nejen významně přispěje k zajišťování bezpečnosti 
dětí v Sokolově, ale umožní vám také poznat nové lidi, získat praxi pro 
váš profesní životopis, nahlédnout pod pokličku práce dopravní policie či 
zkrátka vyplnit smysluplně váš volný čas.

Andrea ŠTROMAJEROVÁ, moderátorka
--------------------
Zájemci o službu dopravních asistentů se mohou hlásit do 31. 12. 2007 
prostřednictvím e-mailu na adrese info@spolecnekbezpeci.cz nebo 
telefonicky na Policii České republiky v Sokolově na čísle 974374207 nebo 
602765882.
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Příloha 2 – Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9

JE VAŠE AUTO, DŮM ČI BYT TERČEM KRÁDEŽÍ?
ZAJÍMÁ VÁS, JAK  TOMU ČELIT A ZAJISTIT BEZPEČNOST SVOJÍ A SVÉHO MAJETKU?

CHCETE MÍT MOŽNOST ROZHODNOUT O TOM, CO SAMOSPRÁVA  A POLICIE UDĚLAJÍ PRO 
VAŠE BEZPEČÍ?

Přijďte na 

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ OBČANŮ 
K OTÁZKÁM BEZPEČNOSTI A PREVENCE 

KRIMINALITY
které se koná

V     PROSTORÁCH DOMU S     PEČOVATELSKOU SLUŽBOU  
NOVOVYSOČANSKÁ 862/4

V     ÚTERÝ 16. ŘÍJNA 2007 V     18:30 HODIN   

Setkání se zúčastní zastupitelé města a představitelé Policie ČR.
Na setkání budou představeny výsledky šetření „Bezpečnost občanů“

Diskusi bude řídit nezávislý moderátor. 
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Setkání se týká zejména obyvatelů ulic Odlehlá, Pod Balkánem, K Fišpance,
U Kloubových domů, Novovysočanská, Nad libeňským nádražím, Prokopka, K trati, 

U nové školy, Vysočanské náměstí, Skloněná a Spojovací
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