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DOMÁCÍ NÁSILÍ
Senioři a kriminalita

MČ Praha 16 vyhlásila grantové řízení

Druhá část našeho seriálu o domácím 
násilí se zabývá psychologickými dopa-
dy na jeho oběti.

Je nutné si uvědomit, že násilí mezi 
blízkými není normální, nikdo není 
povinen trpět, nikdo nemá právo jiného 
týrat psychicky či fyzicky, že není za 
co se stydět a dále – vina je na straně 
násilné osoby. Nepomůže nechávat si 
své pocity pro sebe, je dobré o trápení 
s násilným chováním blízké osoby říct 
známým, přátelům, spolupracovníkům 
a příbuzným, na něž je možné se spo-
lehnout. Pokud se oběť rozhodne svou 
situaci řešit, je možnost poradit se s od-
borníky z nějaké instituce. V případě, 
že se jedná o domácí násilí, je vhodné si 
vytvořit tzv. bezpečnostní plán, který na 
krizovou chvíli připraví – o této věci po-
drobně informuje web Domacinasili.cz.

Důsledky, které může násilné cho-
vání blízké osoby u ohrožené osoby 
vyvolat, jsou příkladně stálý stres 
a strach z příštího setkání, pocit, že 
když cokoliv udělá jinak, než násilná 
osoba říká, může to znamenat konec, 
pocit, že důvodem násilí blízké osoby 
jsou jen vlastní chyby, že je to všechno 
vlastní vina, snižování skutečných ná-
sledků násilného chování blízké osoby, 
„slepotu“ vůči nebezpečí, které může 
v budoucnu hrozit (ohrožení života, 

ohrožení dětí) a pocit, že nikdo nemů-
že pomoci.

Aby skutek byl domácím násilím, 
musí být naplněny všechny čtyři výše 
uvedené znaky. 

K lepšímu odhalování a posuzování 
domácího násilí mají policisté k dis-
pozici metodu SARA DN. Ta je určena 
především policistům, kteří se dostanou 
do prvního kontaktu s osobou ohrože-
nou. Využití metody se předpokládá 
také u všech služeb v prvním kontaktu 
s osobou ohroženou domácím násilím, 
zejména služeb sociálních.

Technikou jsou školeni poradci 
Bílého kruhu bezpečí, konzultanti 
DONA linky a policisté. Bílý kruh 
bezpečí vydal „Pomůcku pro po-
licisty“, která je součástí výcviku 
a bude využívána v přímém kon-
taktu s případem domácího násilí.
SARA DN obsahuje 15 strukturova-
ných otázek na rizikové faktory, z nichž 
pět otázek odhaluje rizikové faktory 
u násilné osoby v aktuálním vztahu, 
dalších pět umožní rychle zjistit riziko-
vé faktory opět u násilné osoby v rámci 
obecných sklonů k násilí, tj. násilných 
projevů na veřejnosti. Posledních pět 
otázek pomáhá zjistit rizikové faktory 
týkající se zranitelnosti osoby ohrožené 

z poma lovac í  pr á h 
umístit pouze infor-
mační značku IP 6 
označující přechod pro 
chodce. V každém 
případě musí být v do-
statečné vzdálenosti před jakýmkoliv 
typem zpomalovacího prahu osazena 
výstražná dopravní značka A 7b „Po-
zor zpomalovací práh“ (viz No-
viny Prahy 16 č. 1/2012) s výjimkou 
obytné zóny (IP 26a) nebo pěší zóny 
(IP 27a), kde se této značky neužívá. 

Hořící kontejner
29. prosince loňského roku ve 2.10 hod. prověřovali městští strážníci oznámení 
kvůli hořícímu plastovému kontejneru v ulici Na Baních na konečné zastávce 
MHD autobusové linky 129 na Zbraslavi. Po příjezdu hlídky na místo již box 
hořel celý. Aby se požár nerozšířil na ostatní kontejnery, policisté se jej hasicím 
přístrojem ze služebního vozidla snažili zneškodnit. Po příjezdu HZS hl. m. Pra-
hy byl požár úplně dohašen. Žádné další škody na majetku způsobeny nebyly. 
Střelná zbraň na cyklostezce
Hned na Nový rok, okolo třetí hodiny odpoledne, ověřovala hlídka městské po-
licie oznámení související s nálezem střelné zbraně na cyklostezce podél levého 
břehu řeky Berounky v Radotíně. Ve stráni zhruba 20 metrů od cyklostezky se 
nacházel zelený vak a v něm blíže neprozkoumaná střelná zbraň. Na místo byla 
přivolána Policie ČR, která nález převzala k dořešení.
Tříkrálová rvačka
Šestého ledna před desátou hodinou večerní dostali městští policisté „tip“, že na 
vlakovém nádraží Radotín se před nádražní restaurací fyzicky i slovně napadá 
asi 15 lidí. Hlídka si na místo přivolala posily – tzv. skupinu operativní pomoci 
a též státní policisty. Po jejich příjezdu byl opět nastolen veřejný pořádek. Tři 
ve rvačce nejaktivnější osoby, z toho jedna žena, byly předvedeny na služebnu 
místního oddělení Policie ČR.
Zase požár – tentokrát šlo o větve
Ve středu 11. ledna, pět minut před půlnocí, zpozorovali strážníci při běžné 
pochůzce požár vedle nově postavené haly technických služeb. Ta se nachází 
nedaleko ulice Ke Sladovně na pražském Lochkově. Rozměry ohniště byly 
přibližně deset krát pět metrů a hořela zde navezená hromada větví. Hlídka na 
místo ihned přivolala hasiče a Policii ČR. Následně byl oheň zcela uhašen, a to 
bez škod na majetku.

Nejčastější otázky 
Můžete vysvětlit, jaký dopad má na 
podnikatele zákon o trestní odpo-
vědnosti právnických osob?

1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon 
č. 420/2011 Sb., o změně některých 
zákonů v souvislosti s přijetím zákona 
o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim. Ten upravu-
je podmínky trestní odpovědnosti 
právnických osob, tresty a ochranná 
opatření, které lze za spáchání sta-
novených trestných činů právnickým 
osobám uložit, a postup v řízení proti 
právnickým osobám. 

Konkrétně to znamená, že pokud 
česká právnická osoba požádá o další 
živnostenské oprávnění, musí se pro-
kázat výpisem z evidence Rejstříku 
trestů (u zahraničních právnických 

osob též doklady 
ze státu síd la). 
Ž i v n o s t e n s k ý 
úřad si v yžádá 
výpis z evidence 
Rejstříku trestů 
e lek t ron ick ý m 
způsobem. Živ-
nostenské úřady 
jsou tedy povinny 
zjišťovat, zda jsou 
splněny podmín-
ky pro vznik živnostenského oprávně-
ní stanovené zákonem, ale i posuzovat, 
zda u právnické osoby neexistuje pře-
kážka provozování živnosti ve formě 
trestu nebo sankce zákazu činnosti 
týkající se provozování živnosti v obo-
ru nebo v příbuzném oboru. Nových 
subjektů, které se teprve budou zapi-
sovat do obchodního rejstříku, se výše 
uvedené týkat nebude.

Policie téměř denně zaznamenává 
nové případy krádeží a podvodů na 
seniorech. Triky pachatelů této trestné 
činnosti se stále zdokonalují a obmě-
ňují, je proto nezbytné o tomto tématu 
opakovaně hovořit. 

Zde jsou některé případy z posled-
ních dní: v úterý 10. ledna si 85letá 
paní vyzvedla na poště v Praze – Dej-
vicích peníze a zamířila do blízké 
lékárny. Krátce poté byla před obcho-
dem oslovena neznámou ženou, 
která se s ní dala do hovoru. 
Neznámá nabízela k pro-
deji hodinky, a když 
nepochodila, urych-
leně z místa odešla. 
Seniorka po přícho-
du domů zjistila, že 
jí chybí 5 tisíc korun, 
které si předtím na 
poště vyzvedla. 

Jen o tři dny později 
zazvonil neznámý člověk 
u bytu 88leté paní ve Straš-
nicích, představil se jako pracovník 
telefonní společnosti a uvedl, že jde 
vyměnit telefon. Po vpuštění do bytu 
využil nepozornosti obyvatelky a ze 
skříně bytu odcizil doklady, šperky 
a 20 tisíc korun v hotovosti. V sobotu 
14. ledna oslovila neznámá žena 89le-
tého muže bydlícího na Malé Straně 
a nabídla mu pomoc s nákupem. Se-
niora doprovodila až ke dveřím bytu, 
kde se rozloučila. Nešťastník po jejím 
odchodu zjistil, že mu z tašky zmizela 
peněženka s celým důchodem. 

Jako další z událostí  posledních 
dnů můžeme jmenovat tu, která se 
odehrála v pondělí 16. ledna. Dvojice 
neznámých mladíků zazvonila u bytu 

84leté paní v pražské Krči. Muži se 
představili jako pracovníci telefonní 
společnosti a ukázali nějaké průkazy 
opatřené fotografiemi. Požadovali 
předložení posledního vyúčtování 
telefonu a pod záminkou zřízení 
nové telefonní přípojky vyinkasovali 
od paní zálohu ve výši tisíc korun. 
Následně falešní pracovníci odvedli 
ženinu pozornost a v nestřežené chví-
li odcizili ze zásuvky v obývací stěně 

veškerou finanční hotovost ve 
výši 14 tisíc korun.

Podle kriminalistů je 
v poslední době v Pra-
ze nejčastějším tri-
kem podvodníků vy-
dávání se za vnuka či 
vnučku nebo jiného 
příbuzného a známé-

ho. Pachatelé kontak-
tují vyhlédnutou oběť 

předem telefonicky a po-
žádají o finanční půjčku ve 

výši několika desítek i stovek 
tisíc korun. Dohodnutou částku si pak 
drze vyzvednou ve smluvenou dobu 
nebo pošlou dalšího prostředníka, 
údajného kamaráda. Senioři své okra-
dení zjistí často až později při kontaktu 
se skutečnými příbuznými. 

Policie důrazně před podvodníky 
varuje a doporučuje, buďte v kontaktu 
s cizími lidmi obezřetní. 

Rady a doporučení pražských poli-
cistů naleznete na webových strán-
kách pražské policie:
h t t p : / /w w w.p o l i c i e . c z / c l a n e k /
zajimava-temata-senior i-budte-
opatrni.aspx

Rada městské části Praha 16 roz-
hodla na svém zasedání 25. ledna 2012 
o vyhlášení Grantového programu 
v oblasti volnočasových aktivit, sportu 
a kultury pro rok 2012. Rozděleno bude 
celkem 650 tisíc korun.

Grantová pravidla se vztahují na 
poskytování příspěvků z rozpočtu 
Městské části Praha 16 vý-
hradně nestátním obecně 
prospěšným organizacím, 
fyzickým i právnickým 
osobám a školním klu-
bům pouze v případě, 
j s ou- l i  p r áv n i c k ý m i 
osobami s účetnictvím 
vedeným samostatně od 
účetnictví školy (dále jen 
žadatelé), působících na úze-
mí Radotína v oblastech volného 
času, sportu a kultury.

Účelem poskytování f inančních 
prostředků je zajistit spolufinan-
cování činnosti a rozvoje aktivit 
volného času v těch případech, kdy 
není možné krýt tyto náklady v plné 
výši z prostředků žadatele. Cílem po-
skytování grantů z rozpočtu Městské 
části Praha 16 je podpora celoroční 
činnosti subjektů i jednorázových 
volnočasových, sportovních, kultur-
ních a společenských akcí určených 
pro obyvatele této městské části všech 

věkových skupin nebo prezentujících 
městskou část.

Žádost o grant na předepsaném for-
muláři a projekty zpracované ve dvou 
vyhotoveních se přijímají prostřed-
nictvím podatelny na Úřadu měst-
ské části Praha 16, Václava Balého 23, 
v termínu do 29.2.2012 do 12.00 hod. 

p r o  a k c e  k o n a n é  o d 
1.1.2012 do 31.12.2012. 
Obálka s materiály bude 
zřetelně označena heslem 
„Grant“.

Vypsání grantov ých 
řízení neziskovým orga-
nizacím ze strany rado-
tínské radnice je tradiční 

zá ležitost í, granty jsou 
udělovány každoročně již od 

roku 2005, kdy byla rozdělena 
částka 300 tis. Kč. Letos je na projek-

ty určeno 650 tis. Kč. 

Souhrnné informace ke grantové-
mu řízení naleznete na:
www.praha16.eu/urad/uredni-deska

Informace ke zpracování projek-
tů, schválená pravidla a další po-
drobnosti poskytne Úsek školství, 
mládeže, TV a kultury Kanceláře 
úřadu ÚMČ Praha 16, e-mail:
iveta.krejci@p16.mepnet.cz,
tel.: 234 128 102.

Zlatý erb 2012. Třetí a druhé. To jsou 
příčky, které obsadily v loňském roce dvě 
městské části našeho správního obvodu 
v soutěži Zlatý erb, v němž se utkaly ofici-
ální webové stránky českých a moravských 
měst a obcí v jednotlivých krajích. V roce 
2011 se této akce zúčastnilo 24 městských 
částí hlavního města Prahy. Městská část 
Praha 16 obsadila bronzovou příčku mezi 
pražskými obvody očíslovanými 1-22, 
zatímco web Velké Chuchle byl vyhodno-
cen jako druhý nejlepší mezi „menšími“ 
pražskými obcemi. Letos jdou se svými 
kůžemi na trh ti samí soutěžící. Radotín 
má navíc přihlášeny ještě dvě elektronické 
služby – Portál práce (bezplatná burza 
pracovních příležitostí v našem regionu, 
kterou může využít každý podnikatel) 
a Vstupenkový systém do radotínského 
kina, tzn. on-line prodej lístků. Veřejnost 
se může zapojit taktéž – stačí, když na ofi-
ciálních adresách municipalit Chuchle.cz 
a Praha16.eu dáte svůj hlas pro cenu 
veřejnosti (stačí k tomu platná e-mailová 
schránka, na níž bude poslána ověřovací 
zpráva). Hlasy je v rámci krajského kola 
možné posílat do 22. února.
Uzavírka v ulici Josefa Houdka. Z dů-
vodu výstavby inženýrských sítí a re-
konstrukce komunikace se od 27. února 
předpokládá úplná uzavírka ulice Josefa 
Houdka v úseku K Peluňku - Jílovišťská. 
Práce budou trvat minimálně 6 měsíců. 
Objízdná trasa pro automobilovou do-
pravu je navržena obousměrně ulicemi: 
K Peluňku – Paškova – Elišky Přemyslov-
ny – Na Baních – Jilovišťská. Cyklistická 
trasa Zbraslav – Černošice je vrácena do 
původní trasy topolovou alejí. Zároveň do-
jde ke změně trasy BUS MHD linky č. 241 
následovně. Směr Lipence: do zastávky 
„Žabovřeská“ beze změny, dále Paškova – 
Elišky Přemyslovny – Na Baních – nadjezd 
nad Strakonickou – Jilovišťská – Josefa 
Houdka a dále po své trase. Směr Smí-
chovské nádraží: do zastávky „U Kapličky“ 
beze změny a dále Jílovišťská – nadjezd 
nad Strakonickou – Na Baních – Elišky 
Přemyslovny a dále po své trase. Zhoto-
vitelem akce je společnost EUROVIA CS, a.s. 
Pro další informace (především změny 
zastávek MHD, případně změny termínu) 
sledujte webové stránky Praha16.eu (sekce 
Městská část – Doprava, výstavba, životní 
prostředí).
Uzavírka v ulici Příbramská v Radotíně. 
V rámci stavby „č. 3082 TV Radotín, etapa 
0011, Viničky“ bude od 1. března 2012 po-
stupně zneprůjezdněna ulice Příbramská 
(v úseku: Na Viničkách – Kolová). Zhoto-
vitelem stavby jsou Ekologické a inženýr-
ské stavby s.r.o.
Uzavírka chodníku v centru Radotína. 
V rámci akce „Demolice skladových objek-
tů na pozemku č. parc. 340 a 342 k.ú. Rado-
tín“ se od poloviny února 2012 předpokládá 
uzavírka pěšího propojení od železničního 
přejezdu Na Betonce až k lávce vedoucí 
na přechod u pizzerie na náměstí Osvo-
boditelů. Dále dojde z důvodu těchto prací 
k dopravním omezením na parkovišti před 
OD Berounka. Zhotovitelem stavby jsou 
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o.
Na Vyšehrad s průvodci. V rámci meziná-
rodního dne průvodců cestovního ruchu 
pořádají pražští průvodci pro širokou ve-
řejnost v sobotu 25. února 2012 od 14 hod. 
prohlídky Vyšehradu. Sraz účastníků je před 
Leopoldovou bránou, ulice V Pevnosti, Pra-
ha 2. Nejbližší zastávka metra je Vyšehrad. 
Pro účastníky jsou připraveny čtyři tema-
tické prohlídky: bazilika sv. Petra a Pavla, 
hřbitov, kasematy a prohlídka pro rodiny 
s dětmi. Zájemci se nemusí předem hlásit. 
Tato propagační akce seznamující veřejnost 
s prací turistických průvodců se koná kaž-
doročně po celém světě. Členové Asociace 
průvodců ČR nabízí své služby bezplatně. 

Zpomalovací práh (IP 2)
Informuje o místu 

umělé nerovnosti na 
vozovce. Umísťuje se 
těsně před zpomalo-
vací práh, který se 
používá jako jedno 

z možných opatření ke snížení rychlos-
ti jízdy vozidel. 

Jedná se o fyzickou nerovnost v pro-
vedení krátkého příčného prahu jako 

dopravní zařízení (Z 12) označené 
zpravidla žlutočernými pruhy. Může 
být tvořen i z malých kruhových 
polštářků tolik oblíbených v poslední 
době. Vhodnější, a v případě správné-
ho provedení i efektivnější, je varianta 
širokého příčného prahu tvořeného 
stavební úpravou a integrovaného 
s přechodem pro chodce.

V takovém případě je možné před 


