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Nahla

Po   vém

Text:Dana Kalistov 
Foto: Michal Kalista

Slovo šéfredaktorky

nprap. Mgr. Miro-
slav Doubek
pracovník vztahů  
k veřejnosti (tiskový 
mluvčí)
Preventivně infor-
mační skupina OŘ 

PČR Tábor

Institut vykázání násilníka ze 
společného obydlí a s ním spo-
jený následný zákaz vstupu do 
určených prostor po dobu 10 dnů 
policisté OŘ Tábor přivítali a již 
v několika případech uplatnili. 
Na rozdíl od dřívějších právních 
úprav pro řešení tohoto problému 
zde vzniká prostor, který má jak 
ohrožená osoba, tak policie mož-
nost využít k citlivému vyřešení  
situace společně žijících lidí. Dříve 
měly orgány činné v trestním říze-
ní v podstatě pouze dvě možnosti,  
a to stíhat násilníka vazebně 
(pokud byly dány důvody k uvale-
ní vazby, což bylo spíše výjimkou), 
nebo stíhat podezřelého na svobo-
dě (tzn. po provedení úkonů mohl 
jít domů). 

Rozhodnutí se pro to či ono 
krajní řešení bylo mnohdy vel-
mi závažné a v obou případech 
mohlo přinést další, velmi kompli-
kované vyhrocení vztahu a situa-
ce. Možnost desetidenní izolace 
není dle policie (v porovnání 

Aleš Kalina
kouč a poradce 
MindSoft s.r.o

Současné zákony řeší až 
následek něčeho nefunkčního, 
v tomto případě partnerského 
vztahu. Já doporučuji zaměřit se 
na pravý opak, a to na preven-
ci. Mladí lidé se ve školách učí 
zeměpis či přírodovědu, nikdo je 
však nenaučí, jak si vybrat život-
ního partnera, jak se cítit dobře, 
jak si nastavit domácí ústavu  
a jak s partnerem správně komu-
nikovat. 

Díky nesprávné výchově 
vyrůstají ze současných dětí 
budoucí násilníci, kteří jsou však 
jen výsledkem výchovy jejich 
rodičů. Současný systém by se 
tedy měl více zaměřit na preven-
ci a vzdělávání v oblasti partner-
ských vztahů a správné výchovy. 
Dlouhodobě se tím vyřeší nejen 
palčivá rozvodová situace, ale 
také domácí násilí jako takové.

„Jak je dle Vašeho názoru účinný proces vykazování násilníka z místa bydliště na 
dobu 10 dnů (podle nového zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony 
v oblasti ochrany před domácím násilím)?“

s vazebním řešením) tak velký 
zásah do vztahu dotčených osob 
a zejména pro osobu ohroženou 
zde vzniká časový prostor  
pro následné řešení situace. 

Mgr. Eva Novotná
vedoucí oddělení 
sociálně-právní 
ochrany dětí
Krajský úřad Jiho-
českého kraje

Problematika domácího násilí 
je  v současné době téma vysoce 
aktuální, a to především na zákla-
dě nového zákona, který vstou-
pil v účinnost 1. ledna 2007. Do 
té doby chyběl institucím nástroj  
k intervenci, která by zastavila 
domácí násilí včas, ještě než do-
jde k závažné újmě na zdraví. 
Jednoznačným přínosem zákona 
je to, že pomohl prolomit dosa-
vadní mlčení o tomto tématu ve 
společnosti. Ukazuje se, že oběti 
se již nebojí o svých potížích mlu-
vit, nahlásit je policii či sociálním 
pracovníkům. Pozitivně hodno-
tím, že osoby ohrožené domácím 
násilím již nemusejí z bytu či domu 
odcházet, uchylovat se často i se 
svými dětmi do azylových domů  
a že je jim věnována náležitá péče 
ze strany odborníků (ale i zde jsou 
jistě určité rezervy). Na druhou stra-

nu je nezbytné věnovat pozornost  
i vykázanému násilníkovi. Cílem by 
měla být změna jeho chování, která 
povede k tomu, že se přestane nási-
lí na svých nejbližších dopouštět.

Dobrý den,
hlavním tématem druhé-

ho čísla časopisu REVERS je 
domácí násilí. Domácí násilí již 
není společenské tabu několik 
let. 

O jeho existenci většina  
z nás ví, někteří více, než by 
si sami přáli. Dlouho jsem pře-
mýšlela jak pojmout téma toho-
to čísla. Bylo nutné si vnitřně 
přiznat, že jsem měla vždy spí-
še tendenci nerozumět dospě-
lým obětem domácího násilí. 
Nechápala jsem, jak mohou 
lidé žít s domácím násilím tako-
vou dobu. Jak to, že se dotyční 

nebránili, nekřičeli, nestěžovali 
si? Kde byli jejich přátelé, milu-
jící rodina, všímavé okolí? Jak 
mohly být oběti domácího násilí 
tak dlouho samy a  bez pomoci? 
A právě při přemýšlení o těchto 
pocitech jsem si uvědomila, že  
v tomto čísle by se na každé 
stránce mělo objevit zejména 
sdělení - dívejme se kolem sebe 
- snažme se nesoudit – podejme 
pomocnou ruku. Snad se nám to 
povede.

Specifikem domácího násilí 
je zejména stud obětí. Stud za 
to, že tím, kdo mi ubližuje je ten 
nejbližší. Že tím agresorem je  
partner, rodič či vlastní dítě. Proto 
již tak alarmující statistiky obě-
tí domácího násilí jsou a budou 
stále pouze částečným odhadem 
nebo pouhým zlomkem reálných 
případů. I přes výzvy organizací, 
médií a propagačních akcí zůstá-
vá spousta příběhů nevyřčena. 
My jsme pro Vás v tomto čísle 
jeden zaznamenali a také Vám  

v rozhovoru představíme osobu, 
která se s těmito příběhy setká-
vá každý den.

I v tomto čísle časopisu 
REVERS se vedoucí Občanské 
poradny při Jihočeské rozvojové 
o.p.s. pokusí přiblížit postup při 
řešení případu klientky. Zahra-
niční rubrika „Na stopě“ nebu-
de nikterak veselá. Ukrajinská 
Oděsa a její dětští hrdinové se 
Vám představí zejména fotogra-
fiemi Martina Šálka.

Na závěr bych ráda poděko-
vala všem, kteří nám poslali reak-
ci na minulé číslo, projevili zájem  
i o další pokračování časopisu 
či nám poslali připomínky. Velice 
nás to potěšilo a pomohlo nám 
to v naší další práci.
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Co se stalo? Proč se najednou 
Vaše manželka začala takto 
chovat? Jaký byl důvod? 

Peníze, peníze a zase peníze. 
Respektive více peněz. Vždy jsem 
měl nadstandardní příjem. Vzhle-
dem ke svému vysokoškolskému 
vzdělání ekonomického zaměření 
jsem uměl peníze vydělat. Jenže 
pro manželku to bylo pořád málo. 
A ze mě se tak stal  štvanec. Měl 
jsem ji rád, a proto jsem zpočát-
ku sháněl peníze a vydělával, 
kde to šlo. Bral jsem si spoustu 
práce navíc, hledal jsem další 
pracovní příležitosti. Bohužel to 
nebylo k ničemu. Moje žena svou 
posedlost penězi stupňovala až  
k nepříčetnosti. Nic jiného než 
výše mého platu ji nezajímalo.

Pamatujete si na její první 
útok?

Přišel jsem domů a hned ve 
dveřích jsem dostal ránu do obli-
čeje, tak daleko to došlo. Nejdří-
ve jsem nic nechápal. Obviňoval 
jsem dokonce sám sebe. Pak se 
fyzické výpady staly z její strany 
běžným jevem. Nejvíc mi vadilo, 
že mě dokázala uhodit před dět-

mi. Ponižovala mě a nutila spát 
na chodbě na holé zemi. 

Jak jste se vypořádával se zce-
la novou situací, která nastala 
ve Vašem životě? A jak dlouho 
jste byl vystavován tlaku?

Chtěl jsem předejít jakým-
koli dalším scénám, a tak jsem 
se ve všem podvolil. Nikdy bych 

ženu neuhodil. Svou situaci jsem 
ale později už nezvládal. Začal 
jsem pít, bál jsem se k mojí ženě 
přiblížit. Alkoholické období ze 
mě postupem času udělalo tros-
ku, ale naštěstí jsem, jak se 
říká, v poslední minutě zatáhl za 
záchrannou brzdu. Stačilo ještě 
pár týdnů a mohl jsem skončit 
velmi špatně. Připočtu-li  rozvod, 
který mi na pohodě také nepři-
dal, vše trvalo asi 3 roky. Rozvod 
vůbec nebyl příjemný, ale byl pro 
mne určitou jistotou, že po něm 
přijde období klidu. Zní to možná 
neuvěřitelně, ale já se na rozvod 
těšil jako malé dítě. Byl pro mě 
jedinou záchranou. 

Už jsme se dozvěděli, proč jste 
se ocitl v takové situaci, ale 
zatím pořád není jasné, jak se 
Vám podařilo z ní dostat? Kdo 
a jak Vám pomohl?

Neměl jsem tušení, kam mám 
se svým problémem jít, na koho 
se obrátit. Za svoji situaci jsem 
se strašně styděl. V tom všem 
neštěstí jsem měl nakonec velké 
štěstí na kamarády. Nejdříve mi 

Text: Marika Vostrovsk
Zdroj: sxc.hu

moc nevěřili, když už jsem se jim 
po dlouhém rozhodování konečně 
svěřil. Nevěřícně kroutili hlavami, 
ale potom, když jsem přišel s otlu-
čeným obličejem a s monoklem, 
všechno jim to došlo. Moji ženu 
znali jako úplně normální bytost, 
u které nikdo podobné patologic-
ké chování neočekával. Nemohli 
tomu uvěřit. A pomohla mi také 
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nová partnerka, které vděčím za 
to, že mi pomohla vrátit lidskou 
důstojnost a chuť do života.

Jak Vám přátelé tehdy pomoh-
li? Jaká byla jejich konkrétní 
pomoc?

Jeden z mých přátel mi nabídl, 
že u něj mohu bydlet. Dokonce 
vyhledal moje v té době asi dese-
tileté děti a dovedl je za mnou. 
Žena se tehdy snažila zamezit 
tomu, abychom se s dětmi stýkali. 
Totálně je ode mne izolovala. Když 
jsem ještě bydlel s nimi doma, 
dokázala vyvolávat tak silné psy-
chické napětí, že se v tom všem 
nedokázaly orientovat. Nabyly 
dojmu, že já jsem původce všeho 
zla, že já mohu za všechny hádky 
a ošklivosti, které se doma dějí. 
Byly zmatené, zoufalé a úplně 
vyčerpané. Stranily se mě. Díky 
našemu utajenému setkání a roz-
hovoru všechno pochopily. Samy 
byly v obrovském stresu a pod 
neustálým tlakem matky. Dnes, 
když už jsou dospělé, stojí ohled-
ně této kapitoly našeho společ-
ného života na mé straně, i když 

se s matkou pochopitelně dále  
stýkají.

Říkal jste, že Vaše trápení trva-
lo zhruba 3 roky. Proč trvalo tak 
dlouho, než jste se svěřil přá-
telům?

Pochopte, že jsem měl nezle-
tilé děti, určitě postavení a také 
jsem věřící člověk. Pořád jsem 
doufal, že se s manželkou domlu-
víme, že se situace změní, že 
manželka pochopí, že to, co dělá, 
je nepřípustné a nepřijatelné pro 
mne, pro ni a pro celou rodinu. 
Rodina pro mě byla moc důleži-
tá. Ve chvíli, kdy si žena naja-
la právníky, aby ze mě udělala 
nesvéprávného, mi bylo jasné, že 
se nedá nic dělat. Pohár hořkosti 
přetekl.

Co cítíte k bývalé ženě nyní po 
letech? Odpustil jste jí?

Stalo se to už dávno. Mys-
lím, že ty nepříjemné zážitky si 
už dnes dokážu připomenout 
a mluvit o nich. Před pár lety 
bych to určitě nezvládl. Dělám 
to jenom proto, abych pomohl  
a dodal odvahu všem, které stej-
né utrpení potkalo, potkává nebo 
v budoucnu potká. Chtěl bych 
všechny týrané povzbudit a říct 
jim. Nenechávejte to dojít daleko! 
Odpustil jsem jí, ale už ji nikdy 
nechci potkat. To, co jsem prožil, 
jsem dokázal vydržet jenom díky 
našim dětem. Ty samozřejmě 
trpěly nejvíc a mrzí mě, že jejich 
dětství to zásadně poznamenalo.

Dnes má Miloš po svém boku 
příjemnou a milující družku. Psy-
chické napětí a úzkosti, které 
nastaly u Miloše bezprostřed-
ně po nepříjemném a těžkém 
rozvodu, pominuly. Smutná  
a nepříjemná etapa jeho života 
skončila. „Se svou složitou minu-
lostí jsem se vyrovnal jako muž 
a také jako člověk. Necítím zášť, 
nenávist, odpustil jsem. Jsem 
šťasten, že jsem z toho začaro-
vaného kruhu unikl,“ říká Miloš.

Stydl jsem se a bál. Chce to hodn 
odvahy, ale dokázal jsem to!

O tom, e obtí domcího nsilí nemusí být vdy jenom ena, svdí píbh dnes ptapadestiletého Miloe z eských Budjovic, lovka nekonfliktního, klidné 
povahy. Do rozhovoru se mu píli nechtlo, nakonec ale peci jen souhlasil za podmínky, e jeho prav identita zstane utajena. Redakce tak na jeho pní 
zmnila jeho jméno a upravila vk. Souhlasí pouze místo pobytu pana Miloe v dob, kdy se stal obtí domcího nsilí. Msto eské Budjovice, polovina 90. 
let 20. století. Miloovo utrpení skonilo ped pr lety a trvalo dlouhé ti roky. Agresorem byla jeho nespokojen manelka. Na denním podku byly výhruky, 
fyzické napadní ped dtmi, poniovní, facky, spaní na holé zemi bez podloky a pikrývky i pokusy udlat z Miloe prvn nesvéprvnou osobu.

Ze začarovaného kruhu násilí vede cesta ven. Někde lépe, někdy hůře. I pan Miloš 
o tom ví své.
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Madla Čechová 
koordinátorka
Persefona o.s. 
- projekt sociální 
integrace obětí 
domácího násilí

1. Teď, když existuje právní 
a systémová opora pro řešení 
domácího násilí, nastává vhod-
ný okamžik pro tvorbu systema-
tických a koncepčních postupů  
v oblasti prevence. 

Prevencí v souvislosti s do- 
mácím násilím lze rozumět  
i osvětu na základních a střed-
ních školách, která může být 
zaměřena na jakousi sekun-
dární prevenci domácího násilí  
a může vést k identifikaci případů 
domácího násilí v rodinách žáků  
a studentů.

V oblasti primární pre-
vence by měly být programy 
zaměřeny na širší oblast bou-
rání genderových stereotypů  
a na tvorbu zdravých sociálních  
a rodinných struktur, popřípadě 
na detekci osobnostních patolo-
gií a abnormalit. Takovéto před-
nášky by měly být samozřej-
mou součástí učebních osnov  
v předmětech, jako je 
rodinná výchova či zákla-
dy společenských věd.  
V současnosti se toto děje spíše 
nárazově a nesystematicky, ale  
i tyto „první vlaštovky“ jsou kro-
kem kupředu.

Za nejúčinnější prevenci mezi 
širokou veřejností považujeme 
média, která se tématu v posled-
ním roce až dvou chopila,  
a tato problematika se tak začíná 
dostávat do povědomí občanů. 
Prozatím se  jedná o prevenci 
spíše sekundární, ne-li terciární, 
ale citlivé zpracování konkrétních 
případů, nikoli jejich bulvarizace 
a skandalizace, vede ke zvyšo-
vání povědomí o problematice 
domácího násilí a k jeho vnímá-
ní jako společenské patologie  
a něčeho nepřípustného. 

Existují však skupiny oby-
vatel, které se k těmto informa-
cím nedostanou, protože mají 
omezené schopnosti a mož-
nosti informace absorbovat.  
V těchto případech je nutné, aby 
fungovala občanská solidarita a 
nelhostejnost k dění v okolí, což je 
v dnešní době úkol z nejtěžších. 

2. Vzbudit všímavost občanů 
a vytrhnout je z lhostejnosti vůči 
okolnímu dění patří mezi nejtěžší 
úkoly dnešní doby. Hektický 
životní rytmus přináší nedostatek 
volného času na vlastní soukro-
mí a sousedskou či občanskou 
soudržnost a solidaritu vytlačuje 
na vedlejší kolej. Města jsou ano-
nymní a ve vesnických oblastech 
jsou více zakonzervovány tabu  
a stereotypy, takže město ani ves-
nice nepřeje tomu, aby lidé vnímali 
domácí násilí ve svém okolí jako 
negativní a nepřípustný jev.

 Ale tento skepticizmus nelze 
brát absolutně, protože se v naší 
práci setkáváme i s lidmi, kterým 
dění okolo není lhostejné a kteří 
mnohdy stáli na počátku řešení 
konkrétního případu domácího 
násilí, což je nejen pro samotnou 
oběť, ale i pro nás jako pracovní-
ky pomáhajících profesí obrovská 
pomoc. Oběť domácího násilí 
mnohdy žije v sociální izolaci, 
přátelské a rodinné vazby zanik-
ly či jsou vlažné v důsledku tlaku 
násilníka a jakákoli lidská bytost, 
která není k jejímu osudu lhostej-
ná, může hrát klíčovou roli při roz-
hodování o tom, zda domácí násilí 
řešit či ne. 

Marie Vavroňová, 
ředitelka
o.s. ROSA – cen-
trum pro týrané  
a osamělé ženy
(SOS linka ROSA 
602 246 102
Internetové pora-

denství: poradna@rosa-os.cz) 

1. Prevence násilí je zásadní, 
pokud chceme dosáhnout změny 
v myšlení lidí, že násilí ve vzta-
zích je zcela nepřípustné. Z toho-
to pohledu je nutné se zaměřit 
na prevenci už od školních lavic, 
protože pokud jsou děti doma 
svědky násilí (násilí je vystave-
na v ČR každá čtvrtá žena), mají 
v budoucnu tendenci přebírat 
násilné vzory chování (převážně 
chlapci) a nebo jsou ohroženy 
tím, že se stanou oběťmi násilí 
(převážně dívky).

Už děti musí vědět, že jaké-
koli násilí je nepřípustné. Stejně 
tak je nutné více se zaměřit na 
teenagery, kteří vstupují do prv-
ních vztahů, aby věděli, jaké jsou 

varovné signály násilí a že vztek 
se dá zvládat i jinak.

2. Česká společnost obec-
ně podle průzkumů veřejného 
mínění násilí odsuzuje, nicméně 
pro domácí násilí je specifické, 
že se odehrává za zavřenými 
dveřmi, a tudíž je okolí nezpo-
zoruje. Pro násilníky je typická 
dvojí tvář - navenek sympatic-
ký člověk, doma tyran a v čes-
ké společnosti stále přetrvávají 
mýty o násilí, lidé stále nedokáží 
pochopit, že k násilí dochází  
v „normálních, slušných rodinách, 
u vysokoškoláků“, nechápou, 
proč je pro oběť tak těžké odejít  
a proč s násilníkem zůstává.

Málo se hovoří o příčinách 
a podstatě násilí, kdy jeden  
z partnerů užívá moc ke kontrole 
druhého a vyvolává v něm strach: 
i seriózní deníky a policie domácí 
násilí stále označují za „domácí 
hádky“.

Eva Hurychová - 
Mošnerová
zpěvačka

Téměř deset let jsem domácí teror 
zažívala na vlastní kůži. Prožitá 
zkušenost je nepřenosná a ani 
při nejlepší snaze, kdo jí neprošel, 
chápe jen okrajově, co vše domá-
cí násilí obnáší. Oslovila jsem 
dva odborné poradce, advokáta  
a psycholožku, se kterými mohu 
složité případy konzultovat. Všich-
ni, kteří potřebují, se mohou obrátit 
na tuto adresu: evinaschranka@
email.cz.

1. Nejúčinnější prevencí je 
správný výběr partnera. Některé 
povahové rysy i sklony se výrazně 
projeví až po letech. Doporučuji 
obezřetnost, při které vždy myslete 
na sebe a na zadní kolečka. Měli 
byste znát všechny okolnosti, které 
mohly partnera v dětství pozname-
nat. Od věci nejsou předmanžel-
ské smlouvy, zachování finanční 
nezávislosti, i když na mateřské 
dovolené to mnohdy nejde.

Podstatnou prevenci by při-
nesla změna v našich zákonech. 
Nedojde-li k oboustranné dohodě, 

mělo by být zákonem ustanovené 
promptní vypořádání společného 
jmění manželů ještě před rozvodem. 
Chybí u nás zákonná povinnost vůči 
původní rodině, včetně ochrany a 
zachování její stejné životní úrovně 
i po rozvodu, jak je běžné ve vyspě-
lých zemích. Jestliže se lidé nedo-
hodnou, může vzniknout živná půda 
pro násilí. Na závažné nedostatky  
v našich zákonech také pouka-
zuji ve své knize s názvem: „Řek-
la jsem NE tyranovi“, která vyjde  
v druhé polovině října u vydavatele 
Euromedia Group, k.s.

2. Obecně jsou dnes lidé méně 
všímaví, protože současný život-
ní trend je orientován na peníze. 
Zaregistrovat domácí násilí je pro 
jeho častou neviditelnost obtížné. 
Řada manželů se navenek snaží 
působit co nejlépe a oběti domá-
cího násilí problémy kvůli studu  
i strachu raději skrývají. Sama to 
dobře znám. Je však nutné toto 
téma otevřít, protože o čem se 
nemluví, není možné řešit.

Týrání osoby žijící ve spo-
lečném bytě nebo domě je 
podle novely trestního zákona  
§ 215a trestným činem, s rozpětím 
odnětí svobody od dvou do osmi 
let, podle způsobu a délky týrání. 
Od začátku letošního roku si díky 
účinnosti nového zákona 135/2006 
Sb. musí domácího násilí víc vší-
mat Policie České republiky.

Jakým způsobem a jakými prostředky lze provádět prevenci domácího násilí?
Myslíte si, že lidé jsou dostatečně všímaví k projevům domácího násilí, které se děje v jejich okolí?“

Anketa



Spletitá cesta k dnešku 

Dnes se píše rok 2007. Od 
chvíle, kdy se Zuzce Šinkové 
změnil život, uběhlo 25 let. Jak 
asi žije dnes?

Když jsem se blížila k vel-
kému domu, který byl postaven 
pro lidi s různými handicapy v 
Praze na Jižním Městě, bála 
jsem se, jestli dotyčnou slečnu 
naším rozhovorem a vzpomíná-
ním  nerozlítostním. Po prvních 
minutách však bylo jasné, že u 
tak přátelské a neustále se smě-
jící dámy se mi to určitě jen tak 
nepodaří.

Hned na úvod mi Zuzka  
s úsměvem sdělila, že její život-
ní příběh by vydal na román. V 
tomto článku tedy zachytíme 
pouze jeho část. 

Zuzka z autonehody vyváz-
la s tím, že hůř ovládá pravou 
ruku a nohu a má problémy při 
mluvení. Mateřskou a základní 
školu navštěvovala v Jedličkově 
ústavu v Praze. Tamější svět se 
jí ale zdál poněkud uzavřený, a 
tak se rozhodla pokračovat ve 
studiích dál, aby se mohla zapo-

jit do běžného života. Začátky 
mezi „zdravými“ spolužáky byly 
náročné, ale Zuzka se jim posta-
vila čelem. Vystudovala obor s 
maturitou - dámská a pánská 
krejčová, ale bohužel se jí v tom-
to oboru nepodařilo najít práci. 
Díky neziskové organizaci RYT-
MUS později našla uplatnění 
jako knihovnice. Kolektiv knihov-
níků ji přijal za plnohodnotného 
člena týmu, a to nejen pracovní-
ho. Zuzce se splnil jeden z jejích 
snů. Díky dobré práci a získání 
bytu, kde mohla žít sama jako 
každý její vrstevník, se začlenila 
do běžného života.

Zuzčin život mezi knížkami 
ubíhal poklidným tempem, ale 
asi aby neusnula na vavřínech, 
přichystal si pro ni osud další 
zkoušku. Jednoho dne při vystu-
pování z autobusu upadla na 
záda a od té doby ji pronásledo-
valy časté pády. Jak se později, 
po vystřídání několika nemoc-
nic, ukázalo, byl důvodem čas-
tých pádů nádor na páteři. Za 

Text: Jaroslava Patikov
Foto: Jaroslava Patikov
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Psal se rok 1982 a Zuzce inkové bylo 5 let. Spolen se svými rodii a s bratrem jela autem na dovolenou. Cesta nebyla vbec píjemn, protoe po silnici 
se pevalovala mlha hust jako kae. Pi pedjídní se proti nim z mlhy vynoilo protijedoucí auto... Rzem bylo ve jinak. Bratr nehodu nepeil a ostatní  
z autonehody vyvzli s rznými rmy, a u na tle i na dui. Kadý z nich byl postaven ped velmi nronou ivotní zkouku - pekonat velkou bolest a zaít 
znovu ít za úpln jiných podmínek.

stanovení správné diagnózy 
vděčí Zuzka neurologii v Moto-
le. Při rozhovoru o této životní 
etapě se Zuzka jenom směje. 
„Já věřila, že páni doktoři jsou 
šikovní a že to prostě dobře 
dopadne.“ A dopadlo. Po ope-
raci Zuzka ležela na pokoji  
s lidmi, kteří na svou operaci 
teprve čekali. O chvílích stráve-
ných na tomto oddělení Zuzka 
vypráví: „Ležela tam se mnou 
paní, která měla nádor v hlavě  
a strašně se bála, že to dopadne 
špatně. Dodávala jsem jí odva-
hu a sílu věřit v dobrý konec. 
Té paní se operace také zdařila  
a v kontaktu jsme dodnes.“

Následná rehabilitace  
v Motole byla pro Zuzku bránou 
do tvořivého světa. Ve volném 
čase   navštěvovala  kroužek 
arteterapie, kde se seznámila 
se spoustou zajímavých ruko-
dělných prací. Jako první se 
naučila ubrouskovou techniku, 
kterou můžete ozdobit téměř 
cokoliv, co vám padne pod ruku, 

barevným ubrouskem, který potí-
ráte speciálním lepidlem. Zuzce 
se tato technika tak zalíbila, že 
hrozilo, že spotřebuje materiál 
všem spolupacientům. A láska  
k této technice jí vydržela 
dodnes. V jejím bytě najdete 
spoustu malých zkrášlených 
drobností, jako je miska na bon-
bóny, květináče, kamínky na 
parapetu, obrázky na stěnách a 
další. 

Jak je to dnes

Dalo by se říct, že ruční prá-
ce se pro Zuzku staly novým 
kořením jejího života. V této 
vášni jí byl velikým pomocní-
kem internet. Našla tam spous-
ty zajímavých obchůdků, odkud 
si objednává nejrůznější poloto-
vary pro své kutilství. Společně 
jsme se zasmály historce, kdy 
si nechávala posílat balík na 
dobírku, protože chtěla uchránit 
svou maminku šoku, co všechno 
si zase její dcera naobjednala. 
Ale jak už to tak bývá, v den, kdy 
balík přišel, u ní byla maminka 
zrovna na návštěvě, a tak se to 
opět provalilo. 

Ovšem když se chce 
někdo něco naučit pořádně, 
internet nestačí. Zuzka chví-
li váhala, jestli se má přihlá-
sit do nějakého kurzu. Bála 
se, že nebude dost dobrá  
a že tam s ní nebudou mít 
trpělivost kvůli její zhorše-
né komunikaci. Jednoho dne 
se však odhodlala a přihlá-
sila se na kurz malování na 
hedvábí. Zvládla to na jednič-
ku, a tak jí do sbírky přibývají  
i malované kravaty. 

Výzvy do budoucna

V současné době má Zuzka 
nabídku založit si zájmový klub u 
nich v domě, kde by své doved-
nosti mohla předávat dalším 

Nevzdám se

Krásný úsměv a veselá tvář. Málokdo by z tohoto snímu odhadoval, jak těžké 
překážky Zuzce už stačil život přichystat.



Text: Jaroslava Patikov
Foto: Jaroslava Patikov
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Pomohou najít práci:
Mesada, o.s.
J.Š.Baara 21
370 01 České Budějovice

tel: 721 288 837, 387 310 612
e-mail: cbudejovice@mesada.eu
www.mesada.eu

Pomohou s pomůckami  
a poradenstvím:

Centrum pro zdravotně postižené 
Jihočeského kraje
Staroměstská 2608
370 04 České Budějovice

tel: 386 353 940
e-mail: czpjkcb@volny.cz
www.nrzp.cz

1.Centrum zdravotně 
postižených jižních Čech
Vltavské nábřeží 5/a
370 05 České Budějovice

tel: 385 347 806
e-mail: czpcb@volny.cz
www.handicapbudweis.com

Pomohou s volným 
časem:
ADRA, o.s.
F. Šrámka 34
370 01 České Budějovice

tel: 723 148 427, 739 731 146
e-mail: dccb@adra.cz
www.adra.cz

Pomohou s domácností:
Charitní pečovatelská služba
Městská charita 
U Malše 20
370 01 České Budějovice

tel: 386 360 450, 776 655 452
e-mail: zuzana.foldeisova@mchcb.
org
www.mchcb.cz

Pro další kontakty se můžete obrátit 
na naší Občanskou poradnu. 
Kontakty na nás jsou uvedeny na 
zadní straně časopisu.

lidem. I nedaleká internetová 
kavárna jí nabídla prostory pro 
prodejní výstavu jejích výrob-
ků. Zuzka si však není jistá, zda 
jsou její výrobky dost dobré,  
i když jí je tolik lidí chválí. Proto 
jsem neváhala a nabídla jsem 
jí možnost vyzkoušet si prodej  
1. prosince v jižních Čechách na 
vánočních trzích v Plasné neda-
leko Kardašovy Řečice, které 
pořádá občanské sdružení Prou-
tek. Zuzka měla velkou radost  
a bez váhání nabídku přijala.

Jak vidíte, Zuzčin život je 

navzdory nepřízni osudu pestrý, 
veselý a stále plný výzev. Samo-
zřejmě, že se její život neskládá 
jenom z tvořivého kutilství. Zuz-
ka nezapomíná na to, že její tělo 
potřebuje neustálou péči, i když  
i ona musí někdy zápasit  
s každému z nás známou lenos-
tí. Kromě pravidelných pobytů v 
lázních protahuje své tělo v bazé-
nu, na míčích a ruce si procvičuje  
s kolegy z práce na bowlingu. 

Za to, jak Zuzka dnes spoko-
jeně žije, vděčí oběma rodičům, 
kolegům z práce, pomáhají-

cím organizacím, své velké vůli  
a hlavně svému životnímu opti-
mismu.

Vzkaz od Zuzky pro Vás

„Já jsem se se svým osudem 
vyrovnala a jsem na sebe hrdá, 
že jsem to zvládla. Jediné, co 
občas zabolí, je, když kdokoliv 
soudí druhého podle toho, jak 
vypadá nebo mluví.“

Tvořivé stránky
www.sikovnerucicky.cz

O  udy

Seznamte se

Ve výtvarné práci našla svůj smysl života. Krásný smysl. Co více dodat.

Zuzka zdobí i různé předměty a je opravdu na co se dívat.



Vysvětlete prosím, v čem spo-
čívá úloha intervenčního cent-
ra, jak funguje a kdo, kdy a jak 
může jeho služeb využívat?

Intervenční centrum posky-
tuje odbornou pomoc a podporu 
osobám ohroženým domácím 
násilím a celou pomoc koordi-
nuje. Cílem práce intervenční-
ho centra je napomoci klientovi 
vyřešit krizovou situaci, kterou 
zapříčinilo domácí násilí, a vrátit 
se do běžného života. Nesmím 
zapomenout, že se také staráme  
o vytváření a aktualizaci informač-
ní databáze o místech pomoci  
v Jihočeském kraji. Kromě jiného 
vytváříme i interdisciplinární týmy 
v jednotlivých okresech, které 
spolupracují při problémech spo-
jených s domácím násilím. Jed-
ná se o zástupce Policie České 

republiky, oddělení sociálně práv-
ní ochrany dětí, soudů, azylových 
domů, kriminální policie a případ-
ně nestátních organizací. 

Kdo provoz centra financuje 
a od kdy tato služba v České 
republice funguje?

Intervenční centra začala fun-
govat 1. ledna 2007 a vznikla na 
základě novely zákona o sociál-
ních službách. Jejich provoz hra-
dí ministerstvo práce a sociálních 
věcí. Těchto center je v České 
republice 15. V Českých Budějo-
vicích pracujeme v centru města 
v Kanovnické ulici č. 11.

Ještě než pokročíme v našem 
rozhovoru, měli bychom si 
upřesnit pojmy. Co si máme 
představit pod pojmem domácí 
násilí? Jaká je jeho definice?

Domácí násilí je fyzické, psy-
chické nebo sexuální násilí mezi 
blízkými osobami, které se opa-
kuje, intenzita se stupňuje, jeden 
z partnerů je vždy v roli násilníka 
a druhý je napadán. Tato role se 
nikdy nemění. A násilí se samo-
zřejmě děje v soukromí.

Kolik násilníků bylo od počátku 
roku do 31. srpna v Jihočeském 
kraji vykázáno z bytu nebo jim 
byl zakázán vstup do bytu?  

Od začátku roku do kon-
ce prázdnin to bylo celkem 33 
osob, z toho 32 mužů, kteří byli 
dle zákona na deset dní vykázáni 
z bytu. Je tedy jednoznačné, že 
oběťmi domácího násilí jsou pře-
vážně ženy. 

Představte si, že tento rozho-

vor čte někdo, kdo je týrán  
a je obětí domácího násilí. Má 
obavy vystoupit z anonymity  
i obrovský strach se svěřit, bojí 
se všeho. Popište, jak a v čem 
mu dokážete pomoci. Co toho-
to člověka čeká, odhodlá-li se 
do centra přijít?

Pracujeme s každým člově-
kem individuálně. Ať už se jedná  
o osoby, jejichž protějšek nebo 
osoba blízká byli vykázáni z bytu, 
nebo o osoby, které jsou také týra-
né a přijdou do poradny samy od 
sebe. V případě první skupiny týra-
ných osob úzce spolupracujeme  
s Policií České republiky, která 
nám do 24 hodin od vydání roz-
hodnutí musí ohlásit adresu oso-
by, která byla ohrožena domácím 
násilím. Máme zákonem stanove-
nou lhůtu 48 hodin od přijetí infor-
mace od policie na to, abychom 
tuto osobu kontaktovali, a to buď 
telefonicky, písemně nebo osob-
ně, a nabídli jí pomoc. Týranou 
osobu vždy pozveme do naše-
ho centra. Buď se dostaví, nebo  
v případě, že nemá možnost 
absolvovat cestu do Českých 
Budějovic, ji nakontaktujeme na 
jiné pracoviště, které je blíže její-
mu bydlišti. Největší problém je 
v okrese Jindřichův Hradec, kde 
žádné obdobné centrum nebo 
pracoviště není. 

Co od Vás klienti nejčastěji 
žádají? 

Velmi často chtějí týraní lidé 
prodloužit dobu vykázání z bytu. 
Podle zákona je násilník vykázán 
z bytu na dobu 10 dní. Na přání 
týrané osoby často sepisujeme 
návrh na vydání předběžného 

opatření. Soud zkoumá, zda je 
osoba, která se násilí dopusti-
la, dále nebezpečná a většinou 
vykázání z bytu prodlouží o jeden 
měsíc, ale je možnost prodloužení 
až na jeden rok. V tomto případě 
jde už o složitější proces, kdy 
zařizujeme mnoho dalších písem-
ností. Pro naše klienty je důležité 
přijetí a pocit, že jsou v bezpečí, 
že jim nasloucháme a důvěřuje-
me. Klienti se velmi často stydí, 
mají narušenou sebedůvěru, mají 
pocity viny, že svůj problém nedo-
kázali sami a dříve vyřešit. Při-
cházejí často v době, kdy je jejich 
manželský či partnerský vztah  
v naprostém rozkladu. Potřebují 
někoho, kdo je podporuje a sto-
jí za nimi. Jejich strach je natolik 
veliký a drtí je, že nedokáží sami 
od sebe udělat další krok. Vždy 
vycházíme z potřeb konkrétního 
klienta. Někdo potřebuje psy-
chologickou, jiný psychiatrickou 

Nikdo nepracuje s násilníkem a to je veliký  
problém, íká Dana Bedlánová

Dana Bedlnov se celý ivot vnuje lidem a zabýv se socilní pomocí. Tato energick, pozitivní, empatick ena je od ledna 2007, kdy vstoupila v platnost 
novela zkona o socilních slubch, vedoucí Intervenního centra pi Diecézní charit v eských Budjovicích. Pomh, radí a naslouch tm, kteí se stanou 
obmi domcího nsilí. Hled pro n eení a rozdv pozitivní energii. Setkní s ní bylo píjemné, veselé, ale chvílemi zrove tak trochu smutné. V kadém 
pípad vichni ti, kteí se nkdy dostanou pod tíhou své ivotní situace do její pítomnosti, ek psychick podpora, odborn pomoc a dvka porozumní.

Text: Marika Vostrovsk
Foto: Michal Kalista
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1977-79 
Střední škola sociálně-právní 
v Praze
1973-77 
Gymnázium  
v Trhových Svinech

praxe:
Poradna Eva pro ženy a dívky 
v nouzi (ČB), Krizové centrum 
Praha, Dona- Bílý kruh bezpečí, 
Denní psychiatrické sanatorium 
v Ondřejově, Zvláštní internátní 
škola pro neslyšící (CB)

další znalosti:
psychoterapie 
krizová intervence  
telefonní krizová intervence

V kře  le



pomoc, někdo pomoc právníka, 
jiný chce navázat komunika-
ci s policií, s rodinou nebo chce 
pomoct s listinami.

Která věková skupina lidí je 
podle Vašich statistik nejvíce 
ohrožena domácím násilím?

Jednoznačně jsou to ženy ve 
věku od 31 do 40 let, následuje 
věková kategorie 41-50 let. Zají-
mavé je, že se začíná rozmáhat 
i mezigenerační domácí násilí. 
Často bývá agresorem třicetiletý 
nebo čtyřicetiletý syn, který žije  
s matkou, která je vdova nebo 
rozvedená, nepřispívá jí na 
nájem, občas pracuje, občas ne, 
většinou je drogově nebo jinak 
závislý, parazituje na ní, do bytu 
si vodí známosti, matku napadá. 
V našich statistikách se mezi 
oběťmi domácího násilí téměř 
vůbec neobjevují senioři. 

Myslíte si, že násilí na senio-
rech se neděje? Nebo je pro-
blém v něčem jiném?

Násilí na seniorech se samo-
zřejmě děje a možná je mno-
hokrát horší, než si dokážeme 

představit. Ze své praxe ale vím, 
že senioři raději vyhledávají linky 
důvěry. Zaprvé je pro ně problém 
se fyzicky někam dopravit a zad-
ruhé je pro ně emočně velmi těžké 
říci: „Podívejte se, já mám dceru, 
která mě bije, bere mi důchod  
a podobně.“ 
 
Není to také proto, že star-
ší generace je více uzavřená, 
nerada se svěřuje a některá 
témata jsou pro ni tabu?

Senioři nemají tolik energie, 
bývají emočně velmi zmítáni. 
Také vědí, že řešení situace není 
jednoduché.

Statistiky uvádějí, že ženy 
bývají týrány dlouhá léta,  
v průměru až 6 let. Určitě se jich 
také ptáte, proč to vydržely tak 
dlouho. Jaké důvody nejčastěji 
udávají?

Ženy nejčastěji uvádějí, 
že chtěly zachránit rodinu, že 
nechtěly přijít o bydlení. Často se 
obávají finanční tísně, do které by 
se mohly rozchodem nebo rozvo-
dem dostat. Tomu samozřejmě 
rozumím. Násilníci často mani-
pulují s dětmi, vydírají a vyhrožují 
obětem, že o děti přijdou nebo že 
jim něco udělají. Vždy míří tam, 

kde jsou ženy nejvíce zranitel-
né. Chtěla bych podotknout, že 
násilné osoby se vyskytují napříč 
celým sociálním spektrem. Jsou 
to i lidé s vysokoškolským diplo-
mem, kteří dokáží s obětí perfekt-
ně manipulovat. Vše mají detailně 
propracované.

Pracujete také s dětmi obě-
tí domácího násilí? Dočetla 
jsem se, že v 85 procentech 
jsou svědky násilí v rodině děti  
a mladiství. Nemyslíte, že by 
bylo dobré zaměřit se na tuto 
skupinu a připravit pro ně 
nějaké přednášky, povídání  
v rámci výuky? Bylo by to pro-
spěšné.

Určitě ano. Přednášky samo-
zřejmě děláme a chystáme  
i nové. Například nedávno jsem 
přednášela o domácím násilí  
v Týně nad Vltavou. Do povědo-
mí by se určitě mělo dostávat, že 
i děti by se měly umět na někoho 
obrátit. Pro menší děti je určitě 
vhodnější linka důvěry, protože je 
anonymní. Děti většinou nerady 
vystupují z anonymity a domá-
cí násilí v rodině nesou velmi 

špatně. Ohrožuje to jejich vývoj. 
Mohou se totiž v dospělosti také 
stát agresory nebo oběťmi. 

Jak se o Vás lidé dozvídají?
To je opět velmi různé. Někdo 

si přečte letáček, jiný k nám přijde 
na základě doporučení jiné orga-
nizace nebo policie. Velmi často 
se o nás lidé dozvědí přes kama-
rády a známé. Občas si o nás 
mohou klienti přečíst v novinách 
nebo v časopise. Ráda bych, aby 
o nás také věděli zdravotničtí pra-
covníci. 

Všechna intervenční centra  
v republice píší zatím velmi 
krátkou historii. Můžete zhod-
notit význam těchto center  
v praxi? Jsou podle Vás dobře 
nastavena, mají smysl? Necítí-
te někde vážné rezervy?

Intervenční centra jsou 
nastavena poměrně dobře. Co 
mě osobně ale velmi trápí, je 
skutečnost, že není nikdo, kdo 
by pracoval s druhou osobou -  
s násilníkem. O oběť se staráme, 
ale co se dál děje s agresorem, 
nikdo netuší. Násilník po vykázá-
ní z bytu obdrží od policie seznam 
azylových domů a ubytoven, 
může se uchýlit k rodičům, souro-

zencům, ale stává se, že nikoho 
nemá. A přitom může jít o člově-
ka, který má třeba i psychiatrickou 
diagnózu. Nikdo se s ním nebaví, 
je v krizi a mělo by se s ním také 
pracovat. Vykázání z bytu na 
deset dní funguje jako prevence. 
Je to zároveň doba, kdy agresor 
vystoupí ze začarovaného kruhu 
násilí. Oběť s agresorem hrají 
mezi sebou „hru“, a protože jsou 
na sobě emočně závislí, nejsou 
schopni z tohoto začarovaného 
kruhu vystoupit. Ve chvíli, kdy do 
jejich „hry“ vstoupí policie a stát, 
se oba z kruhu násilí dostanou. 
I agresor se během deseti dní 
dostává do krize. A to je doba,  
z které by se dalo mnoho vytěžit. 
Terén násilných osob neznáme  
a to není dobré. Je třeba s tím 
něco udělat. 

Oběti domácího násilí jsou pře-
devším velmi silně psychicky 
poznamenané? Jak s nimi pra-
cujete v tomto ohledu?

Jsme vyškoleni pro práci s kri-
zí a poskytujeme i psychoterape-
utickou pomoc. Ale je pravda, že 
pomine-li u obětí domácího násilí 

ta nejhorší krize, dále už dlouho-
dobější psychoterapii nepožadují. 
Oběti domácího násilí však mají 
tendenci se k násilníkovi vracet. 
Není výjimkou, že se vrátí až pět-
krát. To je realita a i na to musíme 
být připraveni. 

Je ve Vašem intervenčním 
centru k dispozici ubytování  
a stravování pro oběti domácí-
ho násilí?

Naše centrum ubytování  
a stravování neposkytuje, ale 
máme seznam azylových domů 
pro ženy či matky s dětmi a azy-
lových domů pro muže, kam 
se mohou uchýlit. Existuje už  
i více možností utajených poby-
tů. Dostane-li se klient do náhlé 
finanční nouze, jsme mu díky 
sponzorům schopni poskytnout 
oblečení i některé potraviny nebo 
jednorázově uhradit jídlo.

Za další problém považuji, že 
v Českých Budějovicích neexis-
tuje krizové centrum s krizovými 
lůžky. Máme zde dvě poradny pro 
ženy, ale neexistuje žádná služ-
ba pro muže, kteří se dostanou 
do krize. Ano, funguje tu azylový 
dům pro muže (Dům sv. Pavla  
v Riegrově ulici – pozn. aut.), ten 
je však zaměřen na jednu cílovou 

skupinu mužů, a tou jsou bezdo-
movci. Může se však stát a stá-
vá se to, že z různých důvodů 
se mohou muži ocitnout ze dne 
na den v krizové situaci. Ano, 
mohou ihned navštívit psychiat-
rické oddělení v nemocnici nebo, 
není-li situace až tak akutní, něk-
terou z psychiatrických ambu-
lancí. Ordinace jsou však natolik 
vytíženy, že objednací lhůty trvají 
běžně jeden až dva měsíce. Tito 
muži ale hledají rychlejší pomoc 
a jejich problém ani nemusí být 
určen psychiatrovi. Prostě jenom 
potřebují člověka, který je scho-
pen pracovat s krizí.

Který z případů domácího nási-
lí Vás osobně nejvíce zasáhl?    

Setkávám se s řadou emočně 
velmi vypjatých životních příbě-
hů a osudů. Zůstávám však za 
každých okolností diskrétní!

Víte, co se dál děje s Vašimi 
klientkami, které už do centra 
nedocházejí? Máte přehled, 
jaký je jejich další osud?

Opět je to různé. O některých 
ženách toho víme mnoho, o něk-
terých vůbec nic. Je to škoda, 
protože nemáme v mnoha přípa-
dech žádnou zpětnou vazbu. Ale 
je pravda, že některé se přijdou 
pochlubit, protože jsou šťastné  
a jejich situace se vylepšila.  
Některé ženy se třeba i trošku 
stydí, že se k násilníkovi vrátily, 
proto už nepřijdou. Naším úko-
lem ale není, abychom hodnotili 
a soudili. 

Co byste vzkázala všem, kteří 
jsou v roli oběti? 
Chtěla bych je ujistit, že z každé 
špatné situace je cesta ven.   

...v eských Budjovicích neexistuje krizové 
centrum s krizovými lky...

V kře  le

Text: Marika Vostrovsk
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Rozpad nemocného impéria 
SSSR přivedl mnoho občanů 
svazových republik do tíživé 
sociální situace. Novým, silným 
sociálně-patologickým fenomé-
nem je dětské bezdomovectví, 
jež v tomto prostředí dalo vznik-
nout dětem, které se jak houby 
po dešti začaly objevovat na uli-

rodičů finančně zabezpečit své 
potomky. Děti jsou často vlastní-
mi rodiči posílány za výdělkem, 
přičemž nejobvyklejším způso-
bem obživy je žebrota, dětská 
práce, tzn. mytí aut, čištění bot 
nebo donáška nákupů, dále pak 
obchod s drogami, dětská pro-
stituce či krádeže. Stejně jako  

Na  topě
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Život na ulici v ukrajinské Oděse nemá slitování ani s dětmi.

Text: Roov Jolana
jolana.rocnova@seznam.cz 
Martin lek
martin.sali@post.cz

Seriál ze zahranií

cích velkých měst. Důvody, proč 
se děti ulice, jak se obecně tato 
skupina nazývá, do této situace 
dostaly, jistě nesouvisí jen se 
změnami politického uspořádá-
ní, ale jsou především přímými 
důsledky nefungování sociálního 
systému, rozpadu rodinných va-
zeb, alkoholismu či neschopnosti 

v České republice je trestní 
odpovědnost stanovena od osm-
nácti let věku, nicméně zásahy 
policie proti těmto dětem jsou 
velice tvrdé. Děti jsou bezdů-
vodně zadržovány, jsou fyzicky 
týrány nebo policií deportovány 
do jiného města. Pro řadu dětí 
však toto prostředí nabízí svo-
bodnou půdu v partě vrstevníků. 
To je důvod, proč řada dětí, kte-
ré prošly některým ze zařízení 
nabízejících pomoc, tzn. stravu, 
ubytování, školní docházku, se 
na ulici, kde se cítí „like kings“, 
znovu vrací. Oficiální údaje 
hovoří na Ukrajině o bezmála 
50 tisících dětech ulice, ovšem 
tento počet může být i značně 
podhodnocen. Negativní postoj 
veřejnosti vůči takovým dětem 
je často podněcován jejich růz-
norodou etnicitou a odlišným 
náboženským vyznáním. 

Věkové spektrum dětských 
bezdomovců je široké, před-
školními dětmi počínaje a konče 
plnoletými. Chlapci jsou zastou-
peni v 70 %, nízký počet děv-
čat je vysvětlován jejich lepší 
sociální integrovatelností a lep-

ší pracovní uplatnitelností např.  
v domácnosti. Dívky se často 
snaží uniknout pozornosti sociál-
ních pracovníků tak, že se převlé-
kají za chlapce, čímž také zvyšují 
svou bezpečnost na ulici.

Škála problémů pouličních 
dětí má velké rozpětí od sociál-
ních problémů, jako je absolutní 
chudoba, sociální izolace, analfa-
betismus, diskriminace, stigmati-
zace, násilné chování okolí, přes 
problémy zdravotní, které před-
stavují fyzické obtíže spojené  
s nedostatečnou výživou, pohlav-
ně přenosné choroby (HIV, syfilis, 
hepatitidy), nechtěné těhotenství, 
neurologické obtíže (plynoucí ze 
zneužívání omamných látek), 
úrazy i běžná dětská onemocnění 
až po duševní problémy, protože 
děti jsou vystaveny velkému stre-
su (odchod od rodiny, samota, 
úmrtí v okolí, konflikty v rodině 
atd.). 

Se všemi výše jmenovanými 
aspekty jde v ruku v ruce drogo-
vá problematika, která zachvátila 
všechny věkové kategorie ukra-
jinských bezdomovců, kteří díky 
účinkům drog zapomínají na hlad 
a deprese. Děti začínají s cenově 
dostupnými lepidly, roztavenými 
plastovými lahvemi, efedrinem, 
který je volně dostání v lékárnách 

bez lékařského předpisu, a kon-
čí až u nitrožilního užívání opia.  
Život na ulici podléhá přísným 
skupinovým pravidlům. Hierar-
chické rozložení moci závisí nejen 
na síle, ale také na věku a délce 
života na ulici. Dětská vynaléza-
vost se uplatňuje nejen při získá-
vání prostředků na jídlo, ošacení 
a drogu, ale také při vymýšlení 
způsobů ochrany před policií, při 
bránění výhodného krytého mís-
ta na nocleh či při obraně proti 
vykořisťování a násilí ze strany 
jiných osob. 

Obecné úrovně řešení pro-
blému jsou dvě. První představu-
jí státní instituce, které se často 
snaží o represi, o zavírání děti 
do sociálních zařízení a čištění 
ulic. Druhá, obtížnější nejenom ve 
smyslu časové náročnosti, vede 
přes neziskové organizace finan-
cované zahraničními donory, které 
se snaží o zapojení bezprizorních 
dětí do normálního života formou 
volnočasových aktivit, a to pro-
střednictvím center poskytujících 
ubytování, vzdělání, stravování  
a základní lékařské ošetření. Dal-
ší formou jejich činnosti je „street 
work“, monitoring osudů jednot-
livých dětí a zajištění základní 
zdravotní pomoci, výměny jehel  
a 2x týdně stravování. 

BOX no.1

Trocha spánku během dne. 



Foto: Martin lek
www.saliphoto.com
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Den začíná, co nás asi čeká.

Peříčko padá, chvilku se vznáší, padá, poté opět vzlétne...každý si píše svého Foresta Gum-
pa ... teď už není důležité, jak se tam dostali.. prostě tam jsou...žijou, teď, tam...nemáš hřiv-
nu na chleba?...v zimě v podzemí u parovodu, pod mostem, na nádraží, v létě v doku......
hlavně ne žádné plány... je však možné plánovat?... realita teď nezebe za nehtama...tři hřiv-
ny za lepidlo...vidíš toho draka přecházet tu ulici? ten je ohromnej a jak šlehá oheň, vidíš?....
se uvidí...den končí, nový začíná...

Pro více informací: 
www.wayhome.org.ua

v centru pro děti ulice, kde dostal 
čisté oblečení, třikrát denně jíd-
lo, vlastní postel, chodil do školy, 
ale ….ulice, to je svoboda!

Vitalikův sen je být řidičem, ale 
je to na Ukrajině pro děti se stig-
matem ulice možné? 

Vitalik žije v opuštěném 
domě uprostřed Oděsy v partě 
pěti lidí ve věku 5 – 37 let. Za 
celý den je schopen vyžebrat 60 
hřiven, což stačí jen na koupení 
lepidel a cigaret. Čtrnáct dní žil  

s nímž se rozhodl utéct do Oděsy. 
Měli v plánu koupit byt, ale bez 
prostředků se brzy dostali do 
problémů, které skončily uvěz-
něním bratra v kyjevské věznici. 
Během několika týdnů by měl 
být propuštěn a chce si Vitalika   
v Oděse vyzvednout. Jejich 
plán? Jiné město, jiný život. 

„…život na ulici, to je svoboda…“. 
Přesvědčivá slova třináctiletého 
Vitalika, který v oděských ulicích 
žije již pátým rokem. Odešel od 
rodiny, která žila v Katovsku. Po 
smrti otce se jeho matka znovu 
provdala. Otčím byl ale alkoholik, 
který se nesnesl jak s Vitalikem, 
tak s jeho starším bratrem,  

BOX no.2

Na  topě
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Do občanské poradny při-
šla starší paní. Zdůraznila, 
že chce zůstat v anonymitě. 
Byla rozčilená, nespoko-
jená, přišla s nadějí, že se  
u nás konečně dočká ochra-
ny a pomoci. Svěřila se 
nám, že dcera před něko-
lika lety zemřela a že má 
vnučku, o které si myslela, 
že jí bude ve stáří oporou, 
že jí pomůže se zahradou, 
s nákupy či s doprovodem 
k lékaři. 

Klientka bydlela dlouho 
sama, už jí špatně sloužily 
nohy, tak se v roce 2006 

rozhodla pomoci vnučce, 
která platila drahý nájem ve 
městě, a přihlásila ji trvale 
do svého domku. Vnučce 
důvěřovala, a protože chtěla 
mít vyřešené majetkoprávní 
věci, rozhodla se, že domek 
vnučce daruje a zřídí si tam 
právo doživotního užívání 
nemovitosti. Smlouvu připra-
vila vnučka a klientka ji bez 
notáře podepsala. 

Už po měsíci začaly 
problémy. Vnučka zača-
la přemísťovat nábytek  
v domě, vyhodila nádobí  
a knihy odvezla do antikvariátu  

V pa  ti

V pasti „Darování nemovitosti je třeba si promyslet“

s argumentem, že nyní je tady 
majitelkou ona. Vztah obou se 
zhoršoval. Vnučka se nezají-
mala o žádné výdaje, které 
klientka má. Když například 
přivezli uhlí, musela ho kli-
entka celé zaplatit. Vnučka 
sice jezdila na nákupy, ale 
nikdy se nezeptala klientky, 
zda něco nepotřebuje, a kli-
entka musela těžký nákup 
vozit autobusem. Vztahy se 
ještě více vyhrotily, když se 
před rokem nastěhoval do 
domku nový partner vnuč-
ky. Vyhradili klientce jednu 
malou místnost a do ostat-

ních jí zakázali přístup  
s argumentem, že stejně už 
tu dlouho nebude a měla 
by dům přenechat mladým.  
V domě pořádali často hluč-
né večírky. Jindy zase kli-
entka našla předvyplněnou 
žádost o umístění do domo-
va pro seniory. Jedna hádka 
dokonce skončila fyzickým 
napadením. Klientka byla 
nešťastná, nevěděla, na 
koho se má obrátit. Odhod-
lala se zavolat své mladší 
sestře, která pro klientku při-
jela autem, a jely společně 
do občanské poradny.

Lenka Daňhová
vedoucí  Občan-
ské  poradny při 
Jihočeské rozvo-
jové o.p.s. v Čes-
kých Budějovicích

Případy předání majetku 
potomkům za života seniora jsou 
velmi časté. Mají v sobě dvě 
roviny: morální a právní. V roz-

hovoru s klientkou jsme se snažili 
najít možnosti řešení. Klientka 
byla podpořena v tom, že se situ-
ace dá řešit. Je dobře, že se roz-
hodla přijít do občanské poradny, 
protože intenzita psychického  
i fyzického násilí má většinou 
tendenci se zvyšovat. Snažíme 
se, aby klientka sama formulo-
vala, co si přeje. Klientka hovoří  
o tom, že chování vnučky je pro 
ni životním zklamáním, že by byla 
nejraději, aby se vnučka odstěho-
vala pryč a dům by byl zase její. 
Moc nevěří tomu, že by se vztahy 
daly zlepšit. S vnučkou se vlast-
ně ani předtím moc nestýkala, 
jenom když byla dítě, to u ní trávi-
la prázdniny. Hlavním problémem 
jsou rodinné vztahy a konkrétně 
bezohlednost, s jakou se mladí 
zmocňují jejího majetku. Klientka 
prožívá dlouhodobý stres, zhor-
šil se její zdravotní stav, říká, že 
zhubla asi o deset kilogramů. 
Klientka si myslí, že vnučka usi-
luje o to, aby klientku dostala do 
domova důchodců. Klientka toto 
odmítá, zatím se dokáže obstarat 
sama a navíc má psa, na kterém 
velmi lpí. 

Společně jsme navrhli růz-
né varianty, které přicházejí 
v úvahu (dostat vnučku pryč  
z domu, zklidnit konflikt a dosáh-
nout dohody o užívání nemovi-

tosti, odstěhovat se jinam apod.) 
Každé řešení s sebou nese jiné 
důsledky. Důležité je, že klientka 
má oporu ve své sestře, která již 
o situaci ví a od které může oče-
kávat případnou pomoc. Mluvíme 
o tom, že situace, které klient-
ka čelí, je komplexní a zahrnuje 
několik vzájemně provázaných 
problémů. Klientka říká, že pri-
oritně potřebuje vyřešit otázku 
práv a povinností účastníků daro-
vací smlouvy, chtěla by vzít akt 
darování zpátky a mít o svých 
možnostech více informací, než 
se rozhodne, co podnikne dále. 

Darovací smlouva

Práva a povinnosti účastní-
ků darovací smlouvy upravuje 
občanský zákoník v § 628 až 
630. Darovací smlouva je dvou-
stranným právním úkonem mezi 
dárcem, tedy tím, kdo jinému 
něco bezplatně a dobrovolně pře-
nechává na straně jedné, a mezi 
obdarovaným, tedy tím, kdo dar 
přijímá na straně druhé. Obě stra-
ny mají svá práva, ale také své 
povinnosti. Pokud je předmětem 
darování nemovitost, musí být 
smlouva vždy písemná. Klientka 
s sebou smlouvu do občanské 
poradny v rozrušení nevzala, je 
třeba tedy prozkoumat v detailu, 

jak jsou jednotlivá práva a povin-
nosti v dané smlouvě upraveny.  

V našem případě klient-
ka uzavřela se svou vnučkou 
darovací smlouvu a smlouvu  
o zřízení věcného břemene.  
Na základě této smlouvy je tedy 
klientka oprávněnou osobou  
z věcného břemene, kdy jí bylo 
zřízeno právo doživotního uží-
vání nemovitosti, kterou obda-
rované vnučce darovala. Je 
potřeba zjistit, co je sjednáno  
v darovací smlouvě a co ve 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene. 

Možnosti řešení

Tedy jaká je situace ve sku-
tečnosti. Klientce bylo doporuče-
no, aby si nechala zhotovit výpis 
z katastru nemovitostí, ze které-
ho pozná, zda je opravdu nemo-
vitost převedena na vnučku, což 
není vůbec jisté (mohlo se stát, 
že vnučka nepodala návrh na 
vklad do katastru nemovitos-
tí). Zároveň je možné z výpisu  
z katastru nemovitostí také zjistit, 
jak je to vlastně se zřízeným věc-
ným břemenem. Pokud je vlast-
níkem domku vnučka, může se 
klientka domáhat vrácení daru, 
jestliže se k ní obdarovaná cho-
vá tak, že hrubě porušuje dobré 

Vyjádření poradce

Text: Lenka Dahov 

Senioi mají nkdy pocit, e pepsním majetku zavou své dti k tomu, aby se o n ve stí postaraly. Opak býv pravdou, jak ukazuje praxe. Kdo se chce 
postarat, postar se i bez pepsní majetku. lovk by se neml vzdvat podmínek pro aktivní ivot, svého majetku, místa, kde me v bezpeí proít svj 
ivot. Druhým impulsem pro pední majetku za ivota je touha mít na stí klid a pedat majetek mladým, a se postarají. Darovní je teba dkladn zvit 
ze vech stran. Darovní nemovitosti me lovku nejen ulehit, ale také s ohledem na nevhodné i pímo oklivé chovní obdarovaného lovku dalí starosti 
pinést a také mu vzít pocit bezpeného domova. Nkdy je zbytené se pedasn vzdvat majetku ve prospch dtí. Vdy je moné sepsat zv. Je moudré 
nevzdvat se svých prv dopedu za svého ivota.  



Text: Lenka Dahov 
Ilustrace: Archiv AOP
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mravy. Předpokladem pro uplat-
nění tohoto ustanovení je, že jde 
o soustavné či intenzivní porušo-
vání dobrých mravů. Platí zde, 
že se nejedná o každé negativní 
chování (např. obecně pojímaný 
nevděk), ale o jednání vyššího 
stupně závažnosti, značné inten-
zity. K tomu může dojít např. fyzic-
kým násilím, hrubými urážkami, 
neposkytnutím potřebné pomoci 
a podobně. Vždy se musí posu-
zovat zcela konkrétní a jedinečné 
podmínky jak na straně dárce, tak 
na straně obdarovaného. 

Soud a právní pomoc

V případě, že by vnučka 
odmítla dar klientce vrátit a celou 
záležitost by bylo nutné řešit for-
mou soudu, pak by soud při svém 
rozhodování zvažoval pečlivě 
všechny okolnosti případu, tedy 
zda se vnučka skutečně chovala 
k naší klientce způsobem, kterým 
hrubě porušovala dobré mravy. 
Situaci je nutno posuzovat z hle-
diska objektivního, nikoliv subjek-
tivního, tedy nikoliv pouze z hle-
diska klientky. 

Právo na vrácení daru se 
promlčuje v obecné tříleté lhůtě, 
která začíná běžet od okamžiku, 
kdy došlo k chování obdarova-
ného, které hrubě narušilo svojí 
intenzitou dobré mravy. Pokud by 
klientka trvala na vrácení nemovi-
tosti, bylo by nutné, aby písemně, 
např. formou doporučeného dopi-
su, vnučce oznámila, že dle § 630 
občanského zákoníku považuje 
její jednání za hrubě porušující 
dobré mravy a že s ohledem na 
tuto skutečnost požaduje, aby jí 
vnučka nemovitost vrátila. Písem-
ně proto, aby měla důkaz o tom, 
že se snažila s vnučkou jednat. 
Pokud by se klientka rozhodla 
postupovat právní cestou, bylo 
by vhodné kontaktovat advoká-
ta a požádat jej o právní pomoc.  
S klientkou jsme prošli vzor žalo-
by o vrácení daru a prošli jsme 
ustanovení občanského soudního 
řádu. Jen těžko je možné dopředu 
odhadnout, jak by případný práv-
ní spor dopadl, neboť záleží na 
soudu, jak všechny předložené 
důkazy zhodnotí. 

Dohoda o užívání

Dalším řešením, které nejde 
přes soud, je uzavření dohody  
o užívání nemovitosti, v níž 
bude přesně vymezeno, kdo  
a v jakém rozsahu může uží-
vat konkrétní prostory v domku. 
Záleží samozřejmě na tom, za 

je příspěvkovou organizací 
zřízenou Statutárním městem 
České Budějovice. 

Naší hlavní činností je 
poskytování pobytových služeb 
sociální péče podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách.  

Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
- poskytování odlehčovacích 
služeb (§ 44 zákona)
- služby poskytované ,,Domovy 
pro osoby se zdravotním 
postižením“ (§ 48 zákona)
- služby poskytované  ,,Domovy 
pro seniory“ (§ 49 zákona)
- služby poskytované  ,,Domovy 
se zvláštním režimem“ (§ 50 
zákona)

2. Doplňková činnost
organizace prováděná pro 
cizí subjekty:
- hostinská činnost
- praní, žehlení, opravy a 
údržba oděvů, bytového textilu 
a osobního zboží

Celková kapacita je 127 lůžek 
na jedno a dvoulůžkových 
pokojích. Veškeré prostory 
Domova pro seniory Máj jsou  
s bezbariérovým přístupem.

Kontakt:
Domov pro seniory Máj 
Větrná 13
370 05 České Budějovice
příspěvková organizae
tel:  +420388902111
fax:  +420389106931
email: info@ddmajcb.cz
IČ:    71173064
DIČ:  CZ71173064

V pa  ti

Domov pro seniory 
Máj České Budějovice

Vyjádření krizového centra

Se situací, která je popsána  
v článku, žádnou osobní 
zkušenost nemám. Z vyprávění 
některých našich obyvatel ale 
vím, že k podobným „nedoro-
zuměním“ skutečně dochází. 
Reakce seniora pak bývá téměř 
shodná s tou, která je uvedena 
ve zmíněném článku. Namísto 
očekávané pozornosti a sluš-
ného chování obdarovaného se 
dostaví jeho nezájem, intervaly 
mezi návštěvami se zvětšují 
až nakonec – v tom nejhorším 
případě – ustanou zcela nebo  
se omezí na den, kdy se vyplá-
cejí důchody. 

Na druhé straně znám  
u našich obyvatel i zcela opač-
né případy, kdy se k nim rodi-

na chová velmi pozorně, pra-
videlně je v našem domově 
navštěvuje a mnohé víkendy 
a svátky tráví společně v kru-
hu těch nejbližších. V těchto 
případech je samozřejmos-
tí společná oslava narozenin  
a svátků, včetně dárků, které 
vždy potěší. 

Jsem rád, že těch druhých 
případů je v našem domově 
drtivá převaha. Myslím, že ani 
ta nejlepší péče, jakou je možné 
si v podobných zařízeních před-
stavit, nemůže nahradit zájem 
nejbližších a kontakt s nimi.  

Pavel Janda
Ředitel DD Máj
České Budějovice

jinam klientka odmítá. Jako nejmé-
ně bolestivé a nákladné řešení se 
jí zdá pokusit se situaci řešit cestou 
smíru. Cestou z občanské poradny 
zajede se sestrou na katastr nemo-
vitostí, kde si nechá zhotovit výpis  
z katastru,  a doma projde pode-
psanou darovací smlouvu. Potom 
se pokusí kontaktovat vnučku  
a dát si schůzku, až bude vnučka 
sama bez partnera mimo dům, 
aby se pokusily situaci vyře-
šit. Pokud se klientce nepodaří  
s vnučkou se osobně domluvit, 
napíše jí dopis. Mediace jí při-
jde v současné době jako nejpří-
nosnější řešení. Záleží však na 
postoji vnučky. Pokud tato vari-
anta nebude fungovat, zkusí jít 
cestou soudu. Klientka říká, že se 
cítí silnější proto, že má informace  
a ví, že se může domáhat svých 
práv i cestou soudu. Možná, že  
i vnučka, až uvidí, jak je klientka 
informovaná, se začne chovat 
lépe. V případě, že by jí hrozi-
lo nějaké násilí, je nutno jednat  
a nenechat si nic líbit. Klientka se 
může v případě bezprostředního 
ohrožení obrátit na policii, nejlé-
pe Policii ČR, nebo na intervenč-
ní centrum a ostatní organizace  
s žádostí o pomoc.

jakých podmínek bylo věcné bře-
meno sjednáno. Věcné břemeno 
by mělo být vždy sjednáno velmi 
konkrétně, a to včetně dohody  
o způsobu placení nákladů na pro-
voz domu tak, aby jednotlivé plat-
by byly vynutitelné (plyn, elektřina, 
uhlí), tedy včetně termínu splatnos-
ti. V dohodě se dají sjednat samo-
zřejmě i další záležitosti (opravy  
a údržba nemovitosti, péče  
o zahradu, úklid, výpomoc  
v domácnosti a zdravotní pomoc). 
Dohoda je dvoustranný dobrovolný 
právní akt. Aby byla platně sepsá-
na, musela by s dohodou souhlasit 
také vnučka. 

Mediační služba je
 levnější

Za tím účelem by možná bylo 
vhodné navštívit mediační cent-
rum. Mediátor si pozve obě strany, 
je prostředníkem při řešení problé-
mu, navrhuje postup pro řešení 
konfliktu. Cílem je dohoda obou 
stran. Mediace je většinou pla-
cená služba, ale rozhodně vyjde 
levněji než případný soud. Záleží 
na klientce, která varianta jí přijde 
nejschůdnější, nejpřínosnější a nej-
víc reálná. Variantu odstěhovat se 



Tomáš Nováček

Jsou to gumy, co mají  
v hlavě prázdno. Lidské soudy 
jsou někdy neskutečně příkré.  
A v Česku zvlášť, pokud se jedná 
o vrcholové sportovce. A zejména 
o fotbalisty a hokejisty. Slangově 
kopačky a hokejky. Nepřidávám 
se k tomu, nepřísluší mi to hodno-
tit, osobně znám všehovšudy dva 
ligové fotbalisty a jednoho hoke-
jistu, dnes už exreprezentanta. 
A ten je v pohodě, možná trochu 
nemluva, ale rozhodně ne blbec. 

Takže když se někde nacho-
mýtnu k pivní debatě českých 
sportovních rádobyznalců, jak 
je fotbalista XY hloupej, protože 
„vole, mele v tý televizi takový kra-
viny“, nedá mi, abych se dotyčné-
ho plejera už z principu nezastal. 
Schválně, sledujte se mnou: 
Vracíte se z ledu, máte toho 

plný zuby, u rohu v mantinelu vás 
zprasil soupeřův bek, jste rád, že 
je konec třetiny, už se vidíte v šat-
ně, když tu vám cestu zastoupí 
reportér, strčí vám mikrofon před 
obličej a zařve tak, aby vůbec 
mikrofony dokázaly mimo rámu-
su v aréně zachytit i jeho ducha-
plnou otázku: „Soupeř vás celou 
dobu přehrával, čím to je?!“ No 
ksakru, tomu říkám konstruktivní 
otázka. Čím to asi tak může být? 

Ten, kdo utkání sledoval ales-
poň průměrně pozorně, má jasno. 
Soupeř byl rychlejší, důraznější  
a dal víc gólů. Co na to má ten uta-
hanej chudák odpovědět? Nebo 
památná otázka sportovních žur-
nalistů po vstřelení gólu: „Dal jste 
důležitý gól, jak jste to viděl?“ Já 
být zpovídaným sportovcem, už 
bych viděl rudě. Ale on je profík, 
takže musí zůstat v klidu a odpo-
vídat i na takovéhle hovadiny. 

Můžete si být jisti, že ze sta 
dotázaných hokejistů odpoví 
následovně, plus minus drob-
né nuance, devětadevadesát 

takto: „Já jsem si tam nabrus-
lil, Jarda mi to tam prostrčil a já 
jsem do toho praštil. Nó, a jsem 
moc rád, že to tam spadlo!“ 
Heuréka, divák šílí blahem, 
jaké se dozvěděl tajemství. 

Kamarád novinář mi tuhle 
jednou u pivka povídá: „A na co 
se jich pořád máme ptát?“ Rozu-
mím, ale něco prostě omluvit ne-
jde. Je to asi rok, co jsem sledoval 
utkání fotbalové Gambrinus ligy.  
A o přestávce si tam vytáhl zjevně 
nesoustředěný redaktor trenéra 
hostí, kterým to ten den zrovna 
moc nešlo, a povídá: „Nemůže být 
špatná hra zaviněná zčásti tím, 
že jste prodali klíčové hráče Jirku  
s Pepíkem?“ Načež trenér odvětil, 
doslova: „Ano, špatná hra je zčás-
ti zaviněná tím, že jsme prodali 
klíčové hráče Jirku s Pepíkem.“ 
Natruc blbci. A já to natruc přepnul. 

Tuším, že na Vraždy v Midso-
meru. Gólů tam moc nepadlo, 
ale inteligentní inspektor Tom 
Barnaby tam naštěstí nekla-
dl pitomý otázky. Sportu zdar!      

Text: Marek edivý 
Foto: Archiv ICN
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Po  třeh
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Motto: Každý se může stát hrdi-
nou naší doby…

ICN je již podesáté pořadatelem 
celostátní mediální kampaně 30 dní 
pro neziskový sektor. V minulých 
devíti ročnících prošla kampaň mno-
ha změnami a získala nové zkuše-
nostmi.

Na otázku, co je vlastně kampaň 
30 dní pro neziskový sektor, je asi 
nejpřesnější odpověď – je to PŘÍ-
LEŽITOST. Příležitost pro všechny 
neziskové organizace, které mají 
zájem se medializovat a získat důvě-
ru veřejnosti v místě svého působe-

Komentář pro časopis 

ní. To je cesta, jak si zajistit potřebné 
peníze na další existenci. 

Neziskovky, které si nepřiznají, 
že dobré jméno a důvěryhodnost 
organizace jsou prioritní pro jejich 
dlouhodobou existenci, jsou na 
počátku svého zániku. Jak danou 
příležitost neziskovky uchopí, záleží 
již na každé z nich. Jde o nápad. 
Přesná kuchařka neexistuje. Na 
dalších řádcích této přílohy možná 
najdete informace nebo doporučení, 
které mohou pomoci nějaký dobrý 
nápad přinést. 

Žádné jubileum se neobejde 
bez bilancování. V dosavadních 
ročnících kampaně se propojila 
dvě témata. V prvních ročnících šlo  
o seznámení veřejnosti s tím, 
co jsou neziskové organizace  
a v jakých oblastech působí.  
Poslední čtyři ročníky byly zaměře-
ny na podporu neanonymního indi-
viduálního dárcovství. 

Jako každý ročník má i ten jubi-
lejní desátý dvě roviny. Jednu, která 
komunikuje motto kampaně nave-
nek na veřejnost prostřednictvím 
mediální kampaně, a druhou, která 

je cílena směrem dovnitř nezisko-
vého sektoru a v desátém ročníku 
je zaměřena na marketing nezisko-
vých organizací.

V průběhu října bude v médi-
ích vedena kampaň, která bude 
veřejnost informovat o tom, že se 
každý z nás může stát hrdinou své 
doby. Třeba jen tím, že někomu 
pomůže. Je jedno jak. V dávných 
dobách byli každodenními hrdiny 
lidé, kteří prostřednictvím své síly, 
moci, zbraní nebo peněz zachra-
ňovali životy jiných. A lidé je dovedli 
ocenit. Hrdinové jim byli příkladem. 
Doba se ale změnila. Žijeme ve 
společnosti, která pomoc druhým 
a podílení se na věcech veřej-
ných považuje za slabost nebo za 
vypočítavost. Neumíme lidi ocenit  
a vážit si jich, když svou prací, 
myšlenkou nebo penězi pomáha-
jí tam, kde je to opravdu potřeba. 
Přitom jsou to ti opravdoví hrdino-
vé dnešní doby.

Marek Šedivý
koordinátor mediální kampaně, 
ICN, o. p. s.

Text: Tom Novek
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