Den proti násilí
Dokončení z titulní strany
sažené v § 21a až § 21d zákona ČNR
číslo 283/1991 Sb., o Policii České re-

publiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ještě před nabytím účinnosti tohoto
nového oprávnění prošli policisté školením sdružení Bílý kruh bezpečí. Zde
byli seznámeni s metodami zjišťování
rizikových faktorů k eskalaci domácího násilí prostřednictvím manuálu
vytvořeného právě Bílým kruhem
bezpečí s označením SARA DN.
V současné době policisté po oznámení případu se znaky domácího
násilí shromaždují informace o rizikových faktorech metodou SARA
DN. Po celkovém vyhodnocení pak
mohou přistoupit k využití tzv. institutu vykázání. Násilná osoba na základě tohoto rozhodnutí musí na 10
dnů opustit společné obydlí. Policisté
následně kontrolují, zda nedochází
k porušení tohoto rozhodnutí. Pokud
by ho někdo nerespektoval, byl by to
důvod k zahájení stíhání proti jeho
osobě pro trestný čin maření výkonu
úředního rozhodnutí. O každém případu vykázání policisté neprodleně
informují příslušná intervenční centra. Jeho pracovníci následně kontaktují ohroženou osobu a poskytují
jí sociálně právní poradenství a psychologickou pomoc. Tuto činnost
v Praze zajišťuje Centrum sociálních
služeb a prevence Praha.
Z výstupů tohoto centra a hodnocení jeho vedoucí PhDr. Marie
Šusterové za prvních 9 měsíců le-

tošního roku vyplývá, že policisté
provedli již 50 vykázání. Násilníci
nebývají jenom osoby s nízkým
vzděláním a násilného jednání se
nedopouští jenom pod vlivem alkoholu. (Alkohol byl zjištěn u zhruba
60 % násilných osob.)
V Praze je naopak více
případů, kdy násilnou
osobou je člověk vzděla ný a společensk y
výše postavený. Mezi
násilníky je právník,
lékař, podnikatel či
ředitel větší firmy.
Z dalších statistick ýc h v ý s t upů v yplývá, že ohroženou
osobou byla v 48
případech žena, ve
dvou případech rodiče, které napad li
jejich dospělí synové.
Svěd k y domácí ho
násilí se často stávají děti. V Praze
to bylo 51 dětí ve věku od tří měsíců
do 17 let.
Policisté v Praze musejí využít institutu vykázání v průměru ve 4 - 6 případech měsíčně. V posledních měsících však toto číslo za měsíc
překročilo i 10 vykázání. Odborníci
a organizace věnující se boji proti násilí se shodují v jednom, že veřejnost
by měla být ještě více informována
o problematice domácího násilí.
Intervenční centrum
Centrum sociálních služeb Praha
Webová adresa:
www.mcssp.cz/intervencni-centrum
Adresa: Praha 9 – Černý Most,
Šromova 861
Telefon: 281 861 580,
mobil: 604 231 085
Chcete-li změnit svůj život nebo
život Vám blízké osoby, který se
pohybuje v začarovaném kruhu
domácího násilí, a získat informace
a pomoc, máte možnost obrátit se
na některou z organizací, která bojuje proti domácímu násilí a pomáhá ohroženým osobám. Kontakty na
ně získáte na policejních služebnách
Policie ČR a Městské policie, na
obecních úřadech nebo se obraťte
přímo na Intervenční centrum.
nprap. Ladislav Beránek
Policie České republiky

Zbraslavské slavnosti 2007
Slavnosti Elišky Přemyslovny si již
našly pevné místo v kulturním kalendáři a konají se od 28. září (jedná se
o den úmrtí Elišky Přemyslovny) až
do svátku sv. Havla. Slavnosti sestávají ze tří celků – hudební části, veřejných přednášek a doprovodných akcí.
Tento podzimní festival se odehrává
jak na Zbraslavi, tak na Vyšehradě

že je možné se podívat na to, jak asi
vypadaly oděvy tehdejších lidí, jak
asi lidé v oněch dobách žili, jakou
hudbu poslouchali, jak se bavili při
rytířských turnajích. Člověk si také
uvědomí, jak mnoho z našich dějin
od skončení školy zapomněl a může
si znalosti snadno doplnit. Takhle je to
o mnoho barvitější než jen strohá data
v učebnicích a schematický
výklad jednotlivých historických osobností. Tím
nejpodstatnějším smyslem
pořádání podobných akcí
ale není minulost, minulost
je jenom kulisa, to nejdůležitější je přítomnost. Jde
o posilování místní komunity, o setkávání lidí, o jejich společné prožitky - aby
se mohli na sebe usmívat,
až se příště coby sousedé
potkají.
Pok ud v yd r ž í př í z eň
sponzorů a nadšení pořadatelů, mohli bychom se
v příštím roce pokusit o inscenaci slavné korunovace
krále Václava II. Jednalo
by se v podstatě o jakousi
oživlou historii. Mohl by
tu být divadelní soubor,
který by sehrál královskou
rodinu, dvůr a hosty. Je
Novodobá Eliška Přemyslovna
možné si představit, že by
a na Starém Městě pražském, tedy na
mohla být do akce zapojena i místní
škola. Minimálně jako diváci. Jednalo
místech, která jsou spojena se životem
by se o celovíkendovou akci. Jakýsi
jeho patronky. Po pěti letech jeho trvání je možné se ptát, co je podstatou
návrat do 14. století: „Dva dny s králem Václavem a princeznou Eliškou“.
a smyslem pořádání Slavností, co od
Kdyby se podařilo uspořádat tento
nich můžeme očekávat.
historický návrat do slavných časů
Především jde o to, že při nich
českého království, bylo by to pro
nejde jen o zábavu, ale i o něco více.
současníky jistě velmi zajímavé a poVe Slavnostech se objevuje 700 let
vzbudivé.
starý prožitek. Nejen kvůli tomu,

Pro
d ě t i Ma t e ř ské školy Nad
Parkem v Praze Zbraslavi byl první
den tohoto školního
roku dnem svátečním.
Dostaly opravdu velký
dárek. Bylo jím nové
hřiště v horní části
školní zahrady, které se
podařilo vybudovat
během prázdnin.
Tato velká akce byla dlouhodobě

herních prvků ve firmě Flora Servis
Lubomíra Straky z Brna, jejichž výrobky nás z mnoha nabídek nejvíce
zaujaly.
Herní prvky měly původně stát
na pískovém podkladu, který je sice
finančně méně nákladný, ale má
bohužel řadu nevýhod. Rozhodnutí,
učiněné na poslední chvíli, změnit
pískový povrch hřiště za pryžový, který je nejen bezpečnější, ale
všestranně vyhovující, se naštěstí
podařilo realizovat. Velký dík za
pomoc patří Ing. Ctiradu Šebelovi

školní zahrady po dokončení všech
prací a později nám dovezl i hlínu na upravení nerovností kolem
nového hřiště. Poděkování patří
i školníkovi Základní školy Nad
Parkem Kášovi, který často, i mimo
svoji pracovní dobu, umožňoval
průjezd autům s materiálem přes
pozemek školy, protože do horní
části zahrady mateřská škola nemá
vybudovaný vjezd.
Jsem ráda, že se nám všem společnými silami podařil další krok
ve zvelebení naší mateřské školy.

Děti ze zbraslavské mateřinky Nad Parkem si užívají nové hřiště
plánovaná, protože více jak 25 let
staré kovové průlezky, houpačky
a skluzavky nesplňují normy na
bezpečnou hru dětí a měly být již
dávno odstraněny. Značné finanční
prostředky bylo však v posledních
letech nutné vložit do rekonstrukce
školní budovy, vybavení dvou nových tříd získaných nástavbou a celkové obnovy vnitřního vybavení
školy, a tak na nové vybavení školní
zahrady řadu let finance nezbývaly.
V rozpočtu od zřizovatele bylo
v tomto roku plánováno na rekonstrukci zahrady 300 tisíc, několik
rodičů zapsaných dětí poskytlo
sponzorské finanční dary určené
na obnovu školní zahrady, a když
se na nás usmálo štěstí a Magistrát
hlavního města Prahy přidělil naší
škole na vybudování bezpečného
hřiště grant ve výši 120 tisíc korun,
mohla být zadána výroba nových

z firmy Pragoelast z Radotína, kteByla bych velmi ráda, kdybychom
rý dokázal rychle realizovat naše
zvládli v brzké době zrekonstruovat
plány a zajistil i potřebné zemní
i dolní část zahrady, aby mohly děti
práce u dalších dvou firem – EKIS
našich pěti tříd – berušky, mravepana Pospíšila
z Radotína a firmy Josef Krejčí
z Liberce.
Poděkování za
pomoc s vybudováním hřiště
patří kromě
v ýše jmenovaných také předsedkyni SRPDŠ
Ing. Květě
C a r z ol i, k t er á Každá prolézačka se musí vyzkoušet
věnovala mnoho
nečci, motýlci, včeličky a čmeláci
času písemnému zpracování žádosti
využívat při pobytu venku celou
o grant, dále také stavební firmě
naši rozlehlou školní zahradu ke
pana Králíka ze Zbraslavi, který den
svým hrám.
před začátkem školního roku dodal
auto na odvoz zbytků materiálu ze

Ohlédnutí za Havelským posvícením...
Dokončení z titulní strany
v utužování přátelství hrály vždy
„Mlýn na čerty“. Ta se odehrála ne
i společné koncerty. Vystoupení žáků
dvakrát, jak bylo původně plánovánaší umělecké školy v Německu a nano, ale ochotníci
organizovaní
pod sdružením
Petrklíč zinscenovali na samotném
sklonku dne ještě
o jedno představení navíc.
Navečer se zaplnilo radotínské
Kulturní středisko „U Koruny“
nejen německými přáteli z partnerského města
Burglengenfeldu,
a l e i d a l š í m i Příště: 11. - 12. října 2008
posluchači
opak burglengenfeldské hudební školy
Koncertu pro přátelství. Při této
u nás patří již dlouho k významným
příležitosti zdůraznil radotínský staprojevům možnosti navzájem se blírosta Mgr. Karel Hanzlík důležitost
že poznávat bez ohledu na jazykové
hudebních setkání: „Významnou roli
Týden po Havelském posvícení se v Radotíně koná tradiční turistický pochod
„Radotínské kolo Jardy Baráka“. První
ročník se uskutečnil v roce 1971 a u jeho zrodu stál Jarda Barák, člen oddílu
turistiky tehdejšího Spartaku Radotín.
Účastníci prvního pochodu museli ujít
50 000 kroků. Při průměrné 75centimetrové délce kroku činila vzdálenost 37,5
km. Trasa vedla přes Zbraslav, Jíloviště,
Dobřichovice, Vonoklasy, Třebotov,
Cikánku zpět do Radotína. Když za dva
roky odešel Jarda Barák na pochod, ze
kterého už není návratu, rozhodli jsme se
nazvat Radotínské kolo jeho jménem.
Letos jsme tedy měli již 37. ročník.
Pochodu se zúčastnilo 367 turistů, což
sice není počet rekordní, ale uvážíme-li
sychravé nepřívětivé počasí, které v tyto
dny panovalo, je to účast docela dobrá.
Nejoblíbenější trasa je dvacetikilometrová, na tu se přihlásilo 158 lidí. O něco
málo méně jich šlo 15 km. Trasu 37 km,
která vede přes Karlštejn, absolvovalo
kolem 40 turistů a třináct nejzdatnějších
se vydalo na trasu padesátikilometrovou. Od loňského roku nabízíme také
3 trasy pro cyklisty - jednu silniční,
potom jednu náročnější bikovou a jednu mírnou pro rodiče s malými dětmi.
V posledních deseti letech jsme se připojili k akci „Ukliďme si turistické stezky“.

bariéry.“ A starosta bavorského města Heinz Karg jej doplnil: „Hudba
spojuje lidi přes hranice, nezná žádné národní jazyky a je srozumitelná
všude na světě. Tyto koncerty jsou
nejlepšími stavebními kameny našeho přátelství.“ Letošní novinkou,
kterou bychom rádi zachovali i pro
příští rok, byla večerní Havelská zábava v místní sokolovně.
O záměrech městské části na
XI. Havelské posvícení 2008 prozrazuje starosta Hanzlík: „Program
bude ještě bohatší, ještě zábavnější,
tentokrát ve dvou dnech, 11. a 12.
října. Jednáme i o mediálním partnerovi, kterým by se mělo stát jedno
z pražských rádií.“
Rádi bychom vyvolali o programu
posvícení diskusi. Nejen radotínských občanů, ale i těch z okolí.
Do diskuse se, prosím, zapojte na
webových stránkách Městské části
Praha 16 na www.mcpraha16.cz
v odkazu Diskusní fóra. Uvítáme
i Váš nápad, bude-li podnětný!

Radotínské kolo Jardy Baráka
v sokolovně zapisujeme účastníky, vybíDobrovolníci na startu pochodu dostanou
ráme startovné 15 Kč a vydáváme popisy
igelitové pytle a rukavice a cestou sbírají
tratě. V cíli pak vaříme čaj, připravujeme
odpadky - hlavně se jedná o různé plastové
malé občerstvení a každému účastníkovi
lahve a obaly od potravin. Na kontrolách
vypisujeme pamětní list s jeho jménem.
své „úlovky“ odevzdají a organizátoři zajistí odvoz do sběrného
dvora v Radotíně.
Nezasvěceným se
může zdát, že zorganizovat takový pochod
je celkem snadné, ale
věřte, že většina členů
našeho Radotínského
t u r i st ic kého k lubu
se musí do přípravy
a organizace plně zapojit, aby vše klapalo,
tak jak má. Nejprve
rozesíláme pozvánky
loňským účastníkům,
kteří nejsou z Radot í n a , z h o t ov uj e m e Na startu turistického pochodu
a vylepujeme plakáty,
Všichni účastníci dostanou také tužku
kontrolujeme trasy, píšeme a kopírujeme
s logem pochodu.
popisy tras, zhotovujeme účastnické lisJestli jste s námi letos nepochodovali,
ty, objednáváme propisky a občerstvení.
můžete si poznamenat, že příští ročník se
V den pochodu se střídáme na čtyřech
koná 18. října 2008. Těšíme se na Vás.
kontrolách – v Černošicíh, v Davli,
Karlštejně a ve Vonoklasech. Na startu

