Nenechte se
zaskočit
PRŮVODCE SENIORA RIZIKOVOU SITUACÍ

Strážník Leopold vzpomíná
Být Sluncem
Nevím, zda to tak funguje i u jiných lidí, ale čím jsem starší, tím
více přemýšlím nad věcmi, které jsou pro praktický život nevyužitelné, nepotřebné, ba dokonce zbytečné. Anebo ne?
Před pár měsíci jsem, stejně jako každý den, vyrazil ráno na cestu
do práce. Nasedl do svojí oblíbené „šaliny“, pohledem zkontroloval obvyklou sestavu cestujících a poklidně usedl na volnou sedačku. Z okna jsem sledoval důvěrně známá zákoutí kolem kolejí
a spokojeně si liboval, že vše je na svém místě, že vše je, jak má
být. Leč nebylo. Na pilíři dálničního mostu, pod kterým šalina projížděla, jsem zahlédl sprejem nastříkaný nápis. Nedokážu vysvětlit, proč jsem si všiml právě tohoto nápisu mezi spoustou jiných.
Možná proto, že tento jediný se dal „přečíst“. Viděl jsem jej jenom
pár sekund, ale přesto mi uvízl v paměti a neodbytně se hlásil
o pozornost.
Ta jednoduchá věta „Slunce neví, že je hvězda“ mě neustále nutila
přemýšlet o jejím významu. O tom, co mi sděluje, o čem vypovídá
a také o tom, co si s ní mám počít.
Ano, Slunce je „jenom“ hvězdou. Je jednou z mnoha hvězd, které
lze spatřit na naší obloze, ale je také hvězdou k Zemi nejbližší.
A právě v tom je možná jedno z poselství onoho nápisu. Každý člověk je „jen“ jedním ze sedmi miliard lidí na této planetě a každý je
také někomu blíže než těm ostatním. Každý se můžeme rozhodnout, pro koho zůstaneme „jenom“ hvězdou a pro koho budeme
Sluncem.
Být Sluncem vyžaduje skromnost hvězdy a sílu největšího nebeského tělesa v naší sluneční soustavě. Být Sluncem je lepší než být
hvězdou!

Právě držíte v rukou brožurku, která se věnuje tématům z oblasti prevence kriminality. Staňte se Sluncem třeba pro své sousedy, přátele
či příbuzné, kteří si v mnoha situacích nevědí rady.
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Strážník Leopold vypráví
Vidět srdcem
Možná jste se už také někdy zamýšleli nad tím, co všechno ve svém
životě přisuzujeme našemu srdci. I přesto, že všichni víme, že jde
o dutý svalový orgán, který svými pravidelnými stahy zajišťuje oběh
krve tělem, činíme jej často odpovědným za náš citový život. Z lásky svá srdce „darujeme“ a žádáme totéž od svých milovaných, necháváme svá srdce „bít“ pro jiné s nadějí, že jejich srdce zase „bijí“
pro nás, své city a emoce vyjadřujeme slovy „srdce ze zlata“ nebo
naopak „srdce z kamene“. Posíláme si a předáváme „srdečné pozdravy“ a „srdečná přání“ a svou neopětovanou láskou „lámeme“
srdce lidí kolem nás. Je to opravdu zvláštní, ale v naší mysli je srdce
obdařeno neuvěřitelnými schopnostmi. Na lékařských fakultách to
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studenty neučí, ale každý z nás se o tom dříve nebo později přesvědčí – tak jako já.
Je to už hezká řádka let, kdy jsem si coby hlídkový strážník na obchůzce
vykračoval volným krokem po důvěrně známých uličkách. Sledoval jsem
dění kolem sebe, potkával známé tváře a míjel známá místa. Život kolem
plynul poklidně a spořádaně. Nad mojí hlavou se náhle něco zatřepetalo
a necelý metr od služební polobotky mi přistál kos. Stál nepohnutě, jen
občas zatřepal ocáskem a vyzývavě, až uličnicky na mě mrkal malinkýma očkama. Taky jsem stál nehnutě a říkal si: „Uvidíme, kdo to vydrží
déle.“ Vyhrál kos. Stál jako vyřezaný, zatímco já se nervózně díval na
hodinky a přemlouval se, abych s tím ptákem přestal blbnout. Tak jo,
„kosáku“, jedna nula pro tebe. Pomalu jsem vykročil a začal se zase věnovat své práci. Ušel jsem sotva pár metrů, když jsem si všiml, že kosák
čipera si pořád udržuje svůj metrový odstup od mé polobotky. Takticky
jsem zpomalil. Kosák taky. Prošel jsem s tím opeřencem po boku skoro
celou ulici a vypadalo to, že ho to pořád baví. Před svým domkem stála,
jako vždy, paní Málková. Tak jako každý den jsme se pozdravili a prohodili pár slov o počasí. „Ten ptáček jde s vámi, pane strážmistře?“ zašpásovala. „To je služební, paní Málková,“ zažertoval jsem také a pokračoval
rozvážným krokem dál. „Tak alespoň nejste sám, pane strážmistře,“ zaznělo za mými zády. Nevím přesně co, ale přinutilo mě to zastavit. Chvíli
jsem civěl na špičky svých polobotek, potom se otočil a trochu nejistým
krokem se vrátil k paní Málkové. Ten den jsme si povídali dobrých dvacet
minut. Další den jsem musel ochutnat čerstvě napečené buchty, jindy
bylinkový čaj nebo ovocnou šťávu. Dozvěděl jsem se hodně o jejím životě, o dětech, které ztratila při autonehodě, o manželovi, který prohrál
boj s rakovinou, o práci, kterou celý život dělala, o zahrádce a slepicích,
co málo nesou, ale také něco o sobě. O tom, že jsem celý rok chodil po
ulici, díval se, ale neviděl. Rozeznával jsem tváře lidí, ale neznal jsem je.
Poslouchal jsem, co říkají, ale nenaslouchal jsem tomu, co chtějí říct.
O tom, že jsem celý rok chodil kolem a viděl paní Málkovou, jak stává
sama přede dveřmi svého domku, a přitom jsem neviděl, že je sama.

6

Nenechte se zaskočit – průvodce seniora rizikovou situací

Nebýt sám
Samotu někdo vítá, jinému příjemná není. Pak možná stačí porozhlédnout se kolem sebe a využít některou z nabízených příležitostí
k setkání, k získání nových znalostí a dovedností, které pomohou lépe
se orientovat a třeba i zabrání možnosti stát se obětí trestného činu.
Nabídek pro aktivní trávení volného času je v městské části Brno-střed mnoho.
Pohybové aktivity
Cvičení určené seniorům připravuje v městské části Brno-střed např.
Centrum volného času Botanka, Středisko volného času Lužánky, vycházky do okolí Brna organizuje třeba Klub českých turistů v rámci
svého programu Turistikou k aktivnímu stáří.
Vzdělávání
Volnočasové a vzdělávací programy pro seniory připravují univerzity
třetího věku a další organizace, např. Centrum Ženy50, Centrum pro
rodinu a sociální péči, Městská policie Brno.
Společenská setkávání
Popovídat si se svými vrstevníky a věnovat se společným aktivitám
umožňují Kluby seniorských aktivit a Centrum denní péče městské
části Brno-střed.
Centrum poskytuje ambulantní služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku pokročilého věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení.
Odborný personál zajišťuje:
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní

hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
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• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně-terapeutické činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání

osobních záležitostí.
Setkávání v příjemném prostředí umožňuje také Dámský klub Vesna
a Vesna klub.
Čtyřnohý přítel
Domácí mazlíček představuje vítanou společnost. Pokud jím je pes,
je také dobrým důvodem pro pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu.
Než si však domů nějaké zvíře pořídíme, je třeba vyhodnotit, zda pro
ně máme k dispozici potřebný životní prostor, dostatek finančních
prostředků na stravu a nutnou veterinární péči. Pokud ano, je možné
začít vybírat z široké nabídky mazlíčků od zkušených chovatelů nebo
se ujmout třeba staršího zvířete z útulku.

8

Nenechte se zaskočit – průvodce seniora rizikovou situací

Strážník Leopold vypráví
Ozvěna ducha
Psal se rok 1974 a já nastoupil, společně s dalšími adolescenty, do
prvního ročníku studia na učňovské škole obchodní. Vše nám bylo
jasné ještě dříve, než jsme poprvé zasedli do lavic. Ostatně to je výsadou tohoto věku a já nebyl výjimkou. Po pár týdnech teorie v lavicích
jsme vyrazili do praxe. Moje specializace byla „drogista“. V té době
byla drogerie na Orlí ulici tou největší drogerií v republice a prodávalo
se v ní i laboratorní sklo a chemikálie. Pana vedoucího si pamatuji dodnes, byl to hubený, rtuťovitý pán s prošedivělými vlasy a zvláštním,
ale vlídným výrazem ve tváři. Uplynulo teprve pár dnů od doby, kdy
jsme nastoupili na praxi právě v jeho drogerii, a pozvolna se seznamovali s prodejnou, zbožím a zákazníky.
V nažehleném bílém plášti jsem se motal mezi regály a snažil se zapamatovat, co kde leží, k čemu je to dobré a jak se to používá. Sklonil jsem se k přepravce s plechovkami latexu a začal je doplňovat na
uvolněné místo v regále. V tom okamžiku se u mé přepravky zastavily
hnědé semišové kozačky a nade mnou se ozval pronikavý hlas: „Mladý
muži, prosím vás, kde najdu aluminium jako takové?“ Narovnával jsem
se pomalu a rozvážně, abych získal čas srovnat si ve své hlavě, cože to
ta paní po mně vlastně chce. Tabulka prvků se mi houpala před očima,
chemické značky se točily ve zběsilém reji a já v tom zmatku myšlenek
hledal „aluminium jako takové“. Začala mě přepadat panika, hanba
a vztek. Moje neznalost se pojednou transformovala do zlosti a ta se pozvolna, ale nezadržitelně obracela proti zákaznici stojící přede mnou.
„Zkuste se podívat vzadu, někde by to mělo být,“ odvětil jsem neurčitě. „To asi ano, mladíku, ale vy mi zkuste poradit kde,“ nedaly se odbýt
„semišové kozačky“. Nebudu to prodlužovat a rovnou přiznám, že jsem
se tenkrát zachoval jako typický dospívající idiot. Byl jsem neznalý, ale
sebejistý a navíc arogantní a drzý. Uznáte, že to je vražedná kombinace.
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„Semišové kozačky“ mě označily za „hulváta“ a odkráčely hledat „aluminium jako takové“. Sklonil jsem se ke své přepravce s latexem. Ani
nevím jak, ale najednou u ní stály černé polobotky pana vedoucího. Narovnal jsem se, podíval se na něj a utrousil: „To byla nervózní ženská, že
pane vedoucí.“ „Nikoliv chlapče, to byla ozvěna, ozvěna ducha. Mluví
k tobě hlasem někoho jiného a ústy někoho jiného, ale všechno ostatní
je tvoje – vždycky se k tobě všechno vrací.“ Víc neřekl a odešel. Nikdy se
o tom již nezmínil a nikdy mi to nepřipomněl.
Uplynulo více jak třicet let, když jsem si na jeho slova vzpomněl. Sloužil
jsem tehdy jako strážník-územář a svůj okrsek a lidi v něm jsem znal
celkem dobře. „Lidi jsou různí a někteří i hrůzní,“ říkával pan Werich.
Já měl v okrsku obojí. Zejména jedna mladá paní, která patřila spíše
do té druhé, „hrůzné“ skupiny, stála opravdu za to. Byla to hádavá, zlá
a neukázněná, zato však mazaná osoba. Se svým autem parkovala na
neuvěřitelných místech. V paneláku, kde bydlela, byla rozhádaná se
všemi nájemníky a schválnosti, které lidem dělala, byly nepříjemné,
kruté a současně rafinované. Nikdy se mi nepodařilo jí něco prokázat,
natož pak ji při něčem přistihnout. Snažil jsem se jí domlouvat, zval
ji k podání vysvětlení na služebnu, oznamoval svá podezření na úřad.
Nic nezabíralo. Smála se všem do obličeje a na oplátku psala stížnosti
na všechny kolem sebe. Jediná bytost, kterou snad měla ráda, byl její
trpasličí pudl. Jmenoval se Borys, ale říkala mu Borysku nebo jen Bory.
Stalo se to brzy ráno, když jsem při své obchůzce zahlédl Boryska, jak
si to se svou paničkou metelí do parku. Byl vždy na dlouhém samonavíjecím vodítku, které mohlo mít dobrých šest metrů. Šli jsme proti sobě
a našemu setkání se nedalo předejít. V duchu jsem se připravoval na
známý výsměšný pohled a ironický pozdrav „dobrý den, pane Holmesi“. Borysek běžel před paničkou tak na polovinu vodítka a vesele
vrtěl ocáskem. Pak se najednou zastavil, ztuhnul jako socha a díval
se upřeně před sebe. Já i jeho panička jsme se automaticky zastavili
také. Oba upřeně hledíme na Boryska mezi námi a čekáme. Borysek
se nahrbil, zadní tlapky posunul mírně dopředu, vytřeštil oči a tlačil
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a tlačil, seč mu síly stačily. Panička sice netlačila, ale oči měla vytřeštěné stejně jako Borysek. Vyděšeně si prohledávala kapsy a ono NIC.
Začínám tušit, o co tu jde. Naskýtá se mi jedinečná příležitost „zúčtovat“
všechny ty neúspěšné pokusy usvědčit paničku z nepravostí. Panička
nemá PYTLÍK, ale zato já mám Boryskův bobeček – MÁM DŮKAZ! Sahám
do náprsní kapsy a vytahuji svůj zápisník s pokutovými bloky. Panička
vyděšeně sleduje každý můj pohyb a její rysy tuhnou. Otevírám zápisník, vytrhávám čistý list a přes vesele poskakujícího Boryska jej podávám paničce: „Zkuste to sebrat tímhle.“ Panička si s otázkou v očích
a bez jediného slova vzala onen bílý kousek papíru a opatrně do něj
uchopila „bobeček“.
Odevzdaně čekala můj pokutový útok a já zase očekával její „ozvěnu
ducha“. Oba jsme se snažili rozeznat, co se nám od toho druhého vrací.
Někdy je to čekání nekonečné a někdy je na jeho konci zklamání, ale já
na „ozvěnu ducha“ věřím a pokaždé trpělivě čekám, že ji uslyším.
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Sousedské spory
Spory mezi sousedy vznikají z rozmanitých důvodů. Vadit může hlasitý hovor, hudba, kouření pod okny nebo štěkot psa. Sousedské soužití narušují výhrůžky, nadávky nebo úmyslné ničení majetku. Sporné
strany se domáhají ochrany u úřadů, ale ty jim ne vždy mohou pomoci. Zákon totiž stanoví, že některé spory může řešit pouze soud.
Běžný hluk – lidské hlasy, hudba
V těchto případech mohou úřady pomoci, jen pokud dochází k rušení
nočního klidu. Takové jednání je přestupkem a pachateli za ně může být
uložena pokuta. Je potřeba kontaktovat policii nebo přestupkovou komisi na místním úřadu. Pokud však k rušení dochází během dne, může
policie nebo přestupková komise zasáhnout jen v případě, že se jedná
o zřejmou schválnost.
Pokud má občan za to, že jej soused svými hlasitými projevy ruší nad míru
přiměřenou poměrům, může se domáhat ochrany soudní žalobou.
Při nepřiměřeném rušení sousedů v soukromém nájemním domě se mohou nájemci obrátit na majitele. Ten zašle nájemci písemnou výstrahu. Pokud se situace ani pak nezlepší, má pronajímatel právo i bez svolení soudu
nájemce z bytu vypovědět. Pokud je vlastníkem domu obec, družstvo nebo
sdružení vlastníků, je třeba stížnost adresovat jeho příslušným orgánům.
Hluk doléhající ze sousední restaurace a její venkovní zahrádky
V tomto případě je třeba se obrátit na stavební úřad s žádostí o prověření, zda a k jakému účelu byla stavba povolena a kolaudována (např.
zda se jedná o restauraci, v níž je možné provozovat hudební produkce). Od zjištění stavebního úřadu se pak odvíjí další postup.
Vedle toho je možné obrátit se na příslušnou krajskou hygienickou
stanici s žádostí o provedení měření hlučnosti s ohledem na prověření
dodržování platných limitů hluku pro denní a noční dobu (pro chráněný venkovní a vnitřní prostor staveb). Měření pro hygienickou stanici
většinou provádí příslušný zdravotní ústav.
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Obtěžování zvířectvem – hluk, zápach, vnikání na pozemek
Zde se opět jedná o problém, který správní orgány většinou nevyřeší.
Hlasové projevy zvířat ani jejich přebíhání na sousední pozemek jim
řešit nepřísluší. Soud však může nařídit provedení oplocení pozemku.
Teoreticky by mohl zasáhnout i stavební úřad, nařídit může ale jen
nezbytné úpravy na existující stavbě.
Skladování odpadů
Problematika odpadů je poměrně složitá a není vždy jednoduché najít správné řešení. V zásadě lze doporučit obrátit se na obecní úřad
nebo Českou inspekci životního prostředí. Tyto orgány prošetří, zda
se jedná o odpad, a pokud ano, zda je skladován na místě k tomu určeném. Neoprávněné založení skládky je přestupkem podle zákona
o přestupcích a může být pokutováno.
Přestupky proti občanskému soužití a majetku
Správní orgány jsou oprávněny řešit přestupky. Přestupek je třeba
oznámit policii nebo správnímu orgánu – např. na přestupkovém
oddělení příslušného místního úřadu. Je ale potřeba mít na paměti,
že ne u každého typu přestupku je oznamovatel účastníkem řízení.
V mnoha případech má jen postavení svědka. To znamená, že mu není
doručeno rozhodnutí o přestupku. Účastníkem řízení je však poškozený, kterému byla způsobena majetková škoda a uplatnil u komise
nárok na její náhradu. O jiné než majetkové újmě (např. o bolestném)
komisi rozhodovat nepřísluší. Majetkovou újmou se rozumí též např.
náklady na léčení v důsledku spáchaného přestupku (včetně uhrazení regulačních poplatků) či ztráta na výdělku, tj. rozdíl mezi mzdou,
kterou by býval poškozený měl, pokud by u něj v důsledku přestupku nevznikla pracovní neschopnost, a nemocenským, které pobíral
v době pracovní neschopnosti. Účastníkem je též navrhovatel u tzv.
návrhových přestupků, tedy vždy u přestupku ublížení na cti a dále
u některých přestupků spáchaných mezi osobami blízkými (přestup-

Nenechte se zaskočit – průvodce seniora rizikovou situací

13

ky proti občanskému soužití a majetku). V obou případech by měl
být dotyčný poučen správním orgánem, resp. Policií ČR, o možnosti
uplatnit nárok na náhradu škody či podat návrh na zahájení řízení.
Bránění v přístupu k pozemku či domu
Jedná se o složitý problém, který je závislý na tom, na základě jakého
práva byl sousedův pozemek jako přístup využíván. Především je možné podat návrh na ochranu pokojného stavu. Žádost se podává u pověřeného obecního úřadu a je nutné ji podat co nejdříve. Pokud došlo
k zahrazení veřejné cesty (pozemní komunikace), je možné požádat
o pomoc místní obecní úřad.

Můžeme se domluvit aneb Zákon o mediaci
Hledat viníky a určovat míru jejich viny je u nás tím nejobvyklejším
způsobem řešení problémů. Není to však vždy ten nejúčinnější, nejhumánnější a nejrozumnější způsob. Najít toho, kdo je vinen, neznamená najít příčinu a uložit mu trest nepřináší vždy řešení.
Mediace se tradičně řadí mezi tzv. alternativní formy řešení sporů. Její podstatou je jmenování třetí, nestranné osoby, která se snaží znesvářené strany dovést k dohodě. V žádném případě není cílem mediace vítězství jedné
strany nad druhou, nýbrž nalezení kompromisu, který se následně vtělí do
mediační dohody uzavřené mezi původně „znepřátelenými“ stranami.
Mediace je forma řešení sporu stojící mezi prostým vyjednáváním
stran a soudním, příp. rozhodčím řízením.
Řešení sporu prostřednictvím mediátora je možné nejenom ve věcech
obchodních, ale také pracovních či rodinných, jakož i v jiných netrestních věcech.
Osoba mediátora a seznam mediátorů
Mediátor musí být znalý problematiky sporu, nestranný, mít dobré
komunikační schopnosti, ideálně by měl mít psychologické znalosti a orientovat se v právu. Seznam mediátorů spravuje Ministerstvo
spravedlnosti ČR.
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Smlouva o provedení mediace a mediační dohoda
Mediace se zahajuje uzavřením smlouvy o provedení mediace mezi
stranami sporu. Určení konkrétního mediátora je ponecháno na vůli
těchto stran. Náležitosti smlouvy o provedení mediace stanoví zákon
o mediaci v § 4. Z procesního hlediska je datum uzavření smlouvy velmi důležité s ohledem na běh promlčecích lhůt.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES obsahuje požadavek, aby stranám, které se rozhodnou pro mediaci za účelem
urovnání svého sporu, nebylo uplynutím promlčecí doby v průběhu
mediace bráněno uplatnit svá práva v soudním nebo rozhodčím řízení. V návaznosti na tento požadavek dochází uzavřením smlouvy
o provedení mediace k zastavení běhu promlčecích lhůt.
Mediaci může ukončit mediační smlouva mezi stranami sporu. Mediátor v ní ověří, že dohoda byla opravdu uzavřena v rámci mediace.
Její vykonatelnosti lze docílit např. notářským zápisem nebo soudním
schválením smíru.
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Strážník Leopold vypráví
Ten poslední
Je až překvapující, jak snadno lze odhadnout, co všechno člověka
napadne při slově „poslední“. To slovo, které většinou vzbuzuje obavy, strach, očekávání, ale současně naději, radost, úlevu a potěšení,
vnímáme jako předzvěst něčeho nepříjemného, neblahého a obávaného. Nicméně i tady záleží na úhlu pohledu. Poslední soud a konec světa, poslední večeře před umučením Ježíše Krista, poslední
vůle umírajícího, poslední rozloučení a poslední pomazání, romány
a dramata Poslední Mohykán, Poslední samuraj nebo Poslední císař.
Dobro a zlo jsou zde relativní. Všechno špatné je k něčemu dobré,
plus a plus rovná se mínus a vráskami bolesti řinou se slzy štěstí,
když hebké dlaně života sevřou se náhle v pěsti. Vzájemný vztah věcí
a jevů, to je ona relativita. Nic není jisté. Země se točí okolo Slunce,
které stojí na místě. Ale Slunce přece nestojí na místě. Obíhá okolo
středu naší galaxie. Být poslední, naposledy něco zažít, mít poslední možnost něco říct, napsat nebo udělat, poslední možnost někoho
obejmout, někomu odpustit, poslední možnost něco změnit. Ono to
slovo „poslední“ zní v takovém spojení příliš smutně a depresivně,
nicméně viděno optikou relativity je mnohem důležitější, že takovou
možnost, byť poslední, vůbec máme. Je to dobrá zpráva a je to velká
šance pro každého z nás. Jen ji umět využít.
Bylo to hned na začátku mé služby u nově se formující městské policie, někdy v druhé polovině roku 1991. Procházel jsem si svůj nový
okrsek a seznamoval se s lidmi, kteří v něm bydleli a pracovali, s lidmi, kteří jím pouze procházeli, s lidmi, bez kterých by se tahle část
města klidně obešla, ale i s lidmi, bez kterých by ulice, parky a domy
působily opuštěně, smutně a bez života. Potkával jsem se s lidmi, pro
které byl náš vzájemný pozdrav každodenním přátelským rituálem,
ale i s lidmi, pro které byla naše setkání důvodem k vyhlášení váleč-
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ného stavu. Ať už to byli jedni nebo druzí, stali jsme se navzájem důležitou součástí svých životů.
Marušku jsem poznal za zvláštních okolností při jedné ze svých prvních samostatných obchůzek v okrsku. Do něj tehdy patřily také ulice
kolem obchodního domu Prior na ulici Dornych. Denně jsem tak procházel i smutně a opuštěně vyhlížející uličky, jako byly Spálená nebo
Přízova. Na domy tu byl žalostný pohled. Vytlučená okna, vylomené
dveře, neuvěřitelné množství odpadků, suti, skla a prachu. Maruška žila
v jednom z nich. Byla to starší, ale vitální žena, kterou jste nemohli potkat bez prazvláštní červené čepice, která připomínala velikou zahradní
jahodu. Do jejího „pokojíčku“ v nejvyšším patře vybydleného domu jste
museli projít po schodišti bez zábradlí, přes stovky a možná tisíce ostrých střepů, nánosy opadané omítky a spousty odpadků a nepotřebných
věcí, které tu zůstaly po bývalých nájemnících.
Když jsem ji v tom domě našel poprvé a s údivem v očích stál ve dveřích
jejího pokojíčku jako vyřezaný, rozzářila se širokým úsměvem, vzala mě
za ruku a přivedla ke stolu. Na lihovém vařiči ohřála vodu a zalila jí sáček čaje, který už horkou koupelí prošel nejméně stokrát. Potom už jen
povídala a povídala. Měla příjemný, sametový a laskavý hlas. O svém
životě na ulici mluvila ráda a pěkně. Radovala se z toho, že nepršelo,
že nebyla zima, že ji nikdo neuhodil, neponížil a neokradl. Chápala lidi,
kteří ji štítivě obcházeli, a milovala lidi, kteří jí naslouchali. Ty potřebovala nejvíc. Více než cokoliv jiného. Více než peníze, více než jídlo.
Občas jsem zkoušel zjistit, kdo vlastně je, kde jsou její blízcí a kde je
její domov, ale pokaždé, když jsem se jí na to zeptal, mě vzala za ruku,
usmála se a několikrát po sobě opakovala: „Dnes bude nádherný den,
pane inspektore, a snad Bůh dá, že nebude poslední.“ Nepamatuji se, že
by Maruška někdy měla jiný den, než ten nádherný. Nenutil jsem ji k odpovědi, nehledal její rodinu ani nepsal žádná hlášení na sociálku. Zdála
se mi šťastná tak, jak byla. Prožívala si své „nádherné“ dny jeden za druhým, obklopena tím, co ji dělalo šťastnou. Lidem, kteří jí naslouchali,
dodávala naději a zvláštní pocit vyrovnanosti a klidu, a aniž by to kdo
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zpozoroval, stala se součástí jejich životů. I toho mého. Každý týden jsem
za Maruškou zdolával schodiště bez zábradlí, hromady střepů a opadané
omítky nebo jí naslouchal někde na ulici. Každý týden jsem se nechával
dobíjet energií absolutního porozumění, tolerance a všeobjímající lásky.
Nikdy ničeho a nikoho nelitovala, ani sebe sama, a nikdy neradila jiným
lidem, jak si organizovat život nebo jak řešit problémy. Dělala toho pro ně
mnohem víc. Žila si své „nádherné“ dny a uměla je s nimi sdílet.
Do dnešního dne věřím tomu, že i Maruščin poslední den byl nádherný.
Našel jsem ji sedět v jejím starém opotřebovaném křesle s dřevěnými
područkami. Hlavu měla skloněnou, ruce složené na klíně a na tváři ten
její laskavý úsměv. Na stolečku dva hrnečky. Jeden byl prázdný a v tom
druhém zůstal studený čaj. Byl určitě pro mě, Maruška věděla, že při-

18

Nenechte se zaskočit – průvodce seniora rizikovou situací

jdu. Stál na zažloutlé obálce s adresou a jménem člověka, který byl
nejspíš někdy důležitou součástí jejího života. Maruška nepromarnila
ani svůj poslední den. Nevím, kým ten člověk pro Marušku byl, nevím
ani, co mu napsala, ale věřím, že slova v obálce byla laskavá, vysvětlující, odpouštějící a smiřující, byť byla poslední. Blížilo se poledne a vypadalo to na nádherný den – třebas byl poslední.

Jak bydlet bezpečně
Pro každého člověka má dům, byt, místnost nebo přístřeší, ve kterém žije, jiný, nicméně vždy velký a zásadní význam. V tomto prostoru se
odehrává značná část osobního, rodinného a intimního života člověka.
Domov je také místem, ke kterému nás vážou nejen vzpomínky a očekávání, ale i majetek, který je důležitou součástí života každého člověka,
a to bez ohledu na jeho účetní, historickou či uměleckou hodnotu.
Za bydlení nese základní, klíčovou, nepřenositelnou a přiměřenou
odpovědnost každý jednotlivec. Odpovědný přístup ke svému zdraví,
životu, vzdělání, rodině, zaměstnání, ale i majetku a bezpečí je nejen
přirozenou potřebou, ale v mnoha ohledech i zákonnou povinností.
Než zvolíme, co udělat pro bezpečné bydlení v bytovém domě, než
zjistíme, jak, s kým a zda vůbec se do takových opatření pouštět, měli
bychom dodržet následující postup:
1. Definovat, čeho se obáváte, co vám vadí nebo co vás obtěžuje
Obecné lamentování nepomůže. Problémy nebo zdroje ohrožení a obav
je třeba přesně pojmenovat. To je základ k nalezení dobrého řešení.
2. Posoudit, zda to zvládnete sami nebo s pomocí
Vědět, co vlastně chcete a můžete a kdo vám to může pomoci změnit, vytvořit, prosadit, doplnit či zrušit. Položit si je třeba i následující
otázky: Máte na to právo? Respektujete práva jiných lidí v domě? Znáte své povinnosti a odpovědnost? Je to ve vašich fyzických, komunikačních a finančních možnostech?
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3. Požádat o pomoc, ptát se a informovat se
Začněte u svých blízkých a přátel, kterým důvěřujete. Svěřte se jim,
poraďte se s nimi, naslouchejte jim a přemýšlejte o jejich návrzích.
Využívejte poradenské služby měst a obcí, krizové a informační linky
různých státních i nestátních organizací a institucí. V komerční oblasti se obracejte na profesní sdružení, asociace a cechy.
Komunikujte, povídejte si, mluvte a naslouchejte svým sousedům. Dobré
sousedské vztahy jsou klíčem k bezpečnému a spokojenému bydlení.

Situační prevence – co to je, proč to je a jak se rozhodnout?
Situační prevence kriminality odstraňuje příležitosti, podmínky a situace, které vedou pachatele k protiprávnímu jednání. Jednoduše řečeno.
Důležité je vědět, že každé technické zařízení, které zvyšuje standard
bezpečí v domě, musí být součástí celkového řešení situace. Dříve než
je nainstalován na dveře nějaký zámkový systém, je třeba vědět, jestli
odpovídá příslušným normám, předpisům, ale i ceně. Zda pro vytyčený
cíl již neexistují i jiná, lepší řešení. Není zkrátka rozumné zakoupit drahý zabezpečovací systém bytu a neřešit zabezpečení vchodu do domu.
A ani vybavení několika zámky a řetízkem nepomůže, pokud zámky nejsou uzamčeny a cizím osobám je otevřeno bez nasazení řetízku.
Stejně je tomu u všech dalších technických řešení, ať již jde o elektronické přístupové, zabezpečovací nebo požární detekční či výtahové,
hlásné a dohlížecí systémy.
Byt je možné zabezpečit mechanickým zámkovým systémem nebo
i elektronickým zařízením. Základní návod pro takové zabezpečení
lze najít ve sborníku technické harmonizace Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví „Moderní evropský standard zabezpečení“.
Cenným pomocníkem při výběru mechanických zámků je Katalog doporučených produktů k ochraně osob a majetku, který je k dispozici
na webu vydavatele, Cechu mechanických zámkových systémů ČR.
Důležitá je certifikace výrobků, která je zárukou vyšší bezpečnosti.
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To nejdůležitější selhává nejčastěji – člověk
Každý den selhávají lidé na obou stranách oné pomyslné barikády zákona. Pachatelé morálně, eticky a lidsky, oběti zase nedostatečnou
předvídavostí, opatrností a přehnanou důvěřivostí.
Unikátní reprezentativní průzkum mezi českými vězni odsouzenými
za vloupání ukázal, že z běžných zabezpečovacích systémů jsou pro
zloděje největší překážkou:
• alarmy (70 %),
• bezpečnostní dveře (69 %),
• bezpečnostní skla (63 %).

Celých 52 % dotazovaných uvedlo, že do rodinného domu je lepší
přijít v noci. Naopak u panelového domu je podle 74 % respondentů
vhodnější den. Významným zjištěním je, že přes 40 % zlodějů preferuje pro vloupání situaci, kdy v objektu spí lidé.
Zkušenosti policistů ukazují, že každý den selhávají desítky potenciálních i skutečných obětí trestné činnosti, kteří si včas a správně neodpověděli na klíčové otázky, které ovlivňují jejich bezpečné bydlení.
Lidé by si měli dávat pozor na to:
• s kým, před kým a kde o svých majetkových poměrech mluví,
• zda dobře znají osoby, které pouští do svých bytů,
• kam a proč ukládají svůj majetek, jak jej zabezpečují a jak, kam

nebo proč jej přenášejí.
Majetkové poměry, byť sebeskromnější, jsou osobní informací, která není
pro každého. Byt je nejen místem, kde máme svůj majetek, ale i místem
absolutního soukromí, které si musíme před neznámými lidmi chránit.
Naše malá selhání jsou příležitostí pro velká selhání těch druhých.
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Strážník Leopold vypráví
Já jsem svůj osud
Osud je jako magické zaklínadlo, které nám pomáhá smířit se s tím,
co je nevyhnutelné. Osudem jsou údajně události v životě člověka
předem určeny a podle řecké mytologie spřádají nit osudu každého
z nás Moiry, které bychom mohli přirovnat k našim sudičkám. Někdy se takové vysvětlení hodí. Pomáhá nám přijmout špatné zprávy,
akceptovat věci tak, jak jsou, bez toho, abychom se snažili je změnit. Osud je ale také to, co nás svazuje, co nás konsternuje, co nás
uvádí v nečinnost a odevzdanost. Rádi věříme tomu, že osud všechno určuje, a omezuje tím svobodnou vůli člověka, rádi věříme tomu,
že naše vůle, rozhodnutí a konání jsou zoufale marné, stojí-li tváří
v tvář osudu. Kde ale skutečně začíná a končí hranice nevyhnutelného, tedy toho, co nemůžeme změnit? Toho, co se stalo a co se má stát
bez ohledu na to, zda to chceme, nebo nechceme, zda se nám to líbí,
nebo nelíbí, zda se toho bojíme, nebo se na to těšíme. Tak to opravdu
nevím. Oskar Wilde prohlásil: „Nejsem dost mladý na to, abych všechno věděl.“ Když zemřel, bylo mu 46 let, ale na to, že zemřel tak mlád,
věděl to podstatné. Věděl, že člověk nikdy nedojde k absolutní jistotě
o správnosti a smysluplnosti toho, co ve svém životě udělal a udělá.
Přesto však každý den něco rozhodujeme, konáme, dáváme a bereme.
Není to ale osud, kdo rozhoduje, koná, dává a bere, jsme to my sami.
Měl jsem za sebou něco přes tři roky služby u městské policie. Tehdy jsem byl ještě natolik mlád, že jsem přesně věděl, co je správné,
potřebné a nezbytné. Byl jsem si jistý každým svým rozhodnutím. Byla
jasná a nekompromisní. Právo znalo odpovědi na všechny mé otázky
a pro pochybnosti nebyl důvod. Příběhy lidí, které jsem potkával, jsem
vkládal mezi paragrafy a odstavce. Nechápal jsem jejich údiv, hořkost,
zlobu a zklamání. Vždyť to bylo tak jednoduché a přehledné. Každé lidské selhání bylo přece popsané, definované a odsouzeníhodné.
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Ten den jsem se vrátil z denní služby domů. Rychle jsem povečeřel,
dal si sprchu a poměrně brzy si šel lehnout. Usnul jsem tvrdě „spánkem spravedlivých”. Unavený, ale spokojený sám se sebou. Probudilo mě řinčení skla. Pomalu jsem vstal a přistoupil ke dveřím našeho
bytu. Na chodbě domu se ozývalo praskání střepů, po kterých někdo
těžce našlapoval. Hodiny ukazovaly pár minut po druhé hodině ráno.
Potichu jsem si ze skříňky v pokoji vzal svoji pistoli, vložil ji do kapsy
kabátku od pyžama a vrátil se ke dveřím bytu. Schodiště bylo prázdné, ale v přízemí u vchodových dveří se stále ozývaly podezřelé zvuky.
Pomalu jsem našlapoval schod po schodu a nakonec stanul naproti
vstupním dveřím do našeho domu. Sklo v nich bylo rozbité. Ze dveří,
které vedly do kočárkárny, vyšla mohutná postava muže, která si potácivým krokem odnášela malé dětské kolo. Slova: „Kam to neseš?“
jsem pronesl rázně a odhodlaně. Muž se zvolna a jakoby neochotně
otočil, položil kolo na zem a díval se směrem k místu, kde jsem stál.
Pak začal pomalu odcházet. Prolezl rozbitým oknem a před domem se
těžce sehnul k zemi. Zvednul krompáč s červeně natřenou násadou
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a zvolna si to zamířil do parku. V pyžamu a pantoflích jsem vyběhnul za ním a po pár krocích jsem byl necelé dva metry za jeho zády.
Moje důrazné: „Stůj“ zafungovalo. Chlap se otočil a naše pohledy se
potkaly. On v obou rukách držel krumpáč a já si jednou rukou přidržoval kalhoty od pyžama a druhou svíral služební pistoli v kapse
kabátku. Dívali jsme se na sebe a nikdo z nás nepromluvil. Jeho postoj a nepatrné kývání mi připomnělo starého Brůnu z epizody Studna
v seriálu Třicet případů majora Zemana. „Můj Brůna“ udělal nepatrný
krok vpřed a já stejně pomalu vyndal z kapsy kabátku ruku s pistolí. V jednom okamžiku jsem si byl jistý, že vím, jak se zachovat, ale
téměř současně s touto jistotou přicházely i pochybnosti. V několika
vteřinách se mi zákony, směrnice a služební metodika začaly ztrácet
v mlze a před očima se mi promítal film událostí, které se stanou, až
stisknu spoušť. Na pozadí toho příběhu jsem viděl oči „svého Brůny“
a byl jsem si jistý, že sleduje stejný film jako já, ale natáčený jinou
kamerou a podle jiného scénáře. Oba jsme hledali jiné řešení než to,
ke kterému jsme měli tak blízko. Chvíli jsem si zahrával s myšlenkou,
že ono řešení je osudové a tedy i nevyhnutelné, že právo mi nedává na
vybranou, že vše je již rozhodnuto. V tom okamžiku se „mému Brůnovi“ zachvěla víčka a já měl najednou pocit, že se můj film přetrhnul.
Byl jsem zpátky v realitě. Pomalu jsem sklonil zbraň. „Můj Brůna“ odcházel do tmy a já jsem nad svým rozhodnutím pocítil velkou úlevu.
Možná nebylo správné, možná nebylo přesně podle předpisů, ale bylo
moje. Moje rozhodnutí za mě nikdo jiný nemůže a nesmí udělat. Ani
osud ne.

Násilná kriminalita
Co je to násilí
Násilí je „záměrné použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě
samému, jiné osobě nebo skupině či společnosti osob, které působí
nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické
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poškození, strádání nebo újmu“ – tak zní definice Světové zdravotnické organizace.
Podle jejích údajů každoročně ztratí život v důsledku násilí asi
1,6 miliónu lidí a násilí patří mezi nejvýznamnější příčiny úmrtí lidí
mezi 15 a 44 lety věku. V tomto věkovém intervalu způsobuje zhruba
14 % všech úmrtí mužů a 7 % všech úmrtí žen. Na každé úmrtí přitom
připadá mnoho obětí násilí, které sice přežijí, ale jsou jim způsobeny závažné zdravotní, psychické a ekonomické problémy. Další velké ekonomické ztráty vznikají například ztrátou pracovního potenciálu obětí
násilí nebo jako náklady na prevenci násilí a stíhání jeho pachatelů.
Násilí bývá z uvedených důvodů v současnosti odsuzováno, považuje
se však za legální a dovolené v určitých vymezených případech, např.
v rámci bojových sportů nebo jde-li o nutnou obranu.
Domácí násilí je násilí mezi sobě blízkými osobami, které žijí ve společné domácnosti. Může být jak fyzické, tak psychické či sexuální,
přičemž jeho intenzita se v čase stupňuje. Podstatné je, že k němu
dochází zásadně v soukromí a je tak těžké je zvenčí rozpoznat, pokud
se jeho oběť sama nerozhodne je řešit s pomocí ostatních, ať už policie nebo některé z nestátních organizací, které se na pomoc obětem
domácího násilí zaměřují. Problematice domácího násilí je věnována
samostatná kapitola této brožury.
Násilí v trestním a občanském právu
V trestním právu se za násilí pokládá i to, když pachatel trestného
činu uvede oběť lstí nebo jiným podobným způsobem do stavu bezbrannosti. Násilí – nebo i jen pohrůžka násilím – je zákonným znakem
skutkových podstat některých trestných činů, např. loupež, vydírání,
omezování svobody vyznání, porušování svobody sdružování a shromažďování, znásilnění, sexuální nátlak, násilí proti orgánu veřejné
moci, násilí proti úřední osobě, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, násilí vůči nadřízenému. Další trestné činy se posuzují
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přísněji, bylo-li při nich užito násilí. Jde např. o porušování domovní
svobody.
V občanském právu je silou jak skutečně užité fyzické násilí, tak tzv.
bezprávná výhrůžka. Právní jednání, k němuž je někdo přinucen silou, je absolutně neplatné, tj. nemá žádné právní účinky.
Bezprávnou výhrůžkou se přitom rozumí takové protiprávní působení
na vůli druhého, které vzbuzuje odůvodněný strach z újmy, jíž se vyhrožuje. Na rozdíl od fyzického násilí pak donucovaný sice při svém
konání projevuje svoji vůli, ta je ale deformována a v rozporu s jeho
skutečnou svobodnou vůlí. Aby se však tato skutečnost dala při snaze
právní jednání zneplatnit efektivně namítnout, je třeba, aby byly splněny současně tyto skutečnosti:
• výhrůžka byla protiprávní,
• výhrůžka musela mít takovou intenzitu, aby odůvodnila projev

jiné než svobodné vůle,
• mezi výhrůžkou a projevem vůle musela být tzv. příčinná souvislost.

Kde se v člověku bere násilí?
Teorie vrozené agrese
Psychoanalytik Sigmund Freud rozeznával dva základní zdroje lidské
energie – LIBIDO (životodárná a o rozkoš usilující energie) a THANATOS
(destruktivní energie). Základní zdroje energie soupeří mezi sebou,
čímž způsobují konflikty a rozpory v lidském chování. Agresivita je
podle Freuda způsobena právě pudem THANATOS.
Reaktivní teorie agrese
Podle této teorie je agrese reakcí na vnější nebo vnitřní podněty.
V roce 1939 navrhl John Dollard a jeho spolupracovníci vysvětlení
agresivity na základě FRUSTRACE. Pokud nemohou lidé dosáhnout
nějakého svého vytyčeného cíle či nemohou uspokojit svou potřebu,
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vyvolává to v nich agresivitu. Dle Dollardova modelu vede frustrace
vždy k agresivnímu chování.
Teorie naučeného chování
Kanadský psycholog Albert Bandura předpokládá, že agrese je naučená. Lidé se chovají agresivně, protože během svého života zjistili,
že se jim to vyplatí. Bandura empiricky i experimentálně doložil význam tří činitelů při učení se agresivních vzorců chování: averzivní
zkušenost, předvídané zisky a pozorování jiných agresorů.
Jak předejít násilí?
Jednoduchý návod jak předejít násilí neexistuje. Lze jen vycházet
z oněch tří výše uvedených teorií, které ukazují směr, kde hledat příčiny. Právě ony pomohou předvídat rizikové okamžiky a umožní zachovat se přiměřeně, rozvážně a s potřebnou dávkou empatie.
Prevence násilí je zejména na nás. Stát využívá generální prevence,
tedy systému trestního práva, které plní funkci odstrašení potenciálních násilníků. Nicméně budeme-li více přemýšlet o tom, jak se chováme my sami, jaké zprávy, informace a signály dáváme svému okolí,
můžeme výrazně ovlivnit i to, jak nás budou vnímat lidé kolem nás.
Tedy i případní pachatelé či násilníci.
Základními příčinami násilí jsou majetek a nezvládnuté mezilidské
vztahy (sousedské, rodinné, milostné atd.).
Když je příčinou násilí majetek
Primárním cílem útoku je majetek. Násilí je tedy „jen“ prostředkem
k dosažení cíle. Pro předejití násilí je třeba se při svých opatřeních
orientovat na cíl útoku, tedy na majetek!
Člověk by se měl umět vžít do myšlení pachatele, který si za cíl vybral
právě jeho majetek (peníze, starožitnosti, šperky, platební karty atd.).
Je vhodné umět cenné věci popsat, nechávat si od nich nákupní doklady, pořídit fotografie, zapsat výrobní čísla a další informace, které
by v případě potřeby pomohly policii odcizené věci najít.
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Když jsou příčinou násilí mezilidské vztahy
Primární příčinou je oboustranně nezvládnutá komunikace. Násilí je
následkem nedostatku empatie, nezvládnutých emocí, afektu, netolerance a ukvapených závěrů. Násilí je možné předejít, pokud se
zaměříme na jeho příčinu, tedy komunikaci. Většina sporů, hádek,
konfliktů či nenávisti, které vyústily v násilí, měla své kořeny v malé
vůli nebo schopnosti posoudit důležitost podstaty sporu a připustit
relativitu své vlastní pravdy.
„Naše pravda“ – Každý nový úhel pohledu mění obraz toho, co vidíme
my sami! Vidí-li a vnímá-li více lidí stejnou situaci jako my, nemusí
dojít k úplné shodě v tom, co vidí a jak to vnímají.
„Jejich pravda“ – Nelžou nám, nedělají nám schválnosti a nesnaží se
nám ublížit, jen to možná vidí a vnímají jinak než my sami.
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Strážník Leopold vypráví
Tichá noc
Asi to všichni znáte ze své vlastní zkušenosti, ať už tomu říkáte stres,
blbá nálada, deprese, depka či světabol. Stavy, kdy je nám smutno,
kdy se trápíme nebo jsme lítostiví, zklamaní, naštvaní, otrávení a znechucení, zažíváme s větší či menší pravidelností po celý svůj život.
Můžeme s nimi bojovat, odmítat je, brát nějaké ty léky či bylinky, můžeme je ale také přijmout, smířit se s nimi a naučit se s nimi žít. Je to
jen na nás. Opravdu nevím, která z těchto možností je správná a která
naopak ta špatná. Nevím, jak mohou lidé „utéci“ před svými smutky,
trápením a beznadějí. Nevím, co lidem radí psychologové, psychiatři,
psychoterapeuti, léčitelé, přátelé a blízcí. Zato vím přesně, co jsem
často slyšel od svého tatínka, kdykoliv jsem něco zpackal, pokazil
a popletl nebo prožíval nějaké osobní zklamání. Kdykoliv jsem propadal trudným myšlenkám a zamýšlel se nad smyslem života, jen prošel
kolem, uštědřil mi lehký pohlavek a jakoby mimochodem utrousil:
„No co co, synku, i pád na držku je pohyb vpřed.“ S touto svojí průpovídkou přicházel neúnavně vždy znovu a znovu, kdykoliv si myslel, že
potřebuji povzbudit, nastartovat, pohladit po duši a doplnit trošku optimismu a důvěru v to lepší, co teprve přijde. Maminka pak jeho osobitou terapii završila silnou hovězí polévkou a ujištěním, že tatínek to
se mnou myslí dobře. Nikdy jsem o tom nepochyboval a oběma jsem
věřil. Možná to je ten důvod, proč to fungovalo tehdy a proč to funguje
dodnes, i když bez tatínkova pohlavku a maminčiny hovězí polévky.
Je to už hezkou řádku let nazpět, kdy jsem si coby hlídkový strážník
vykračoval v horkém letním dni ulicemi svého okrsku. Prošel jsem kolem posledního rodinného domku a vydal se po cestě k zahrádkářské
kolonii. Neušel jsem více jak 100 metrů, když jsem zaslechl pronikavý
dětský pláč. Zněl zoufale, bolestivě a vytrvale. Přidal jsem do kroku
a snažil se zorientovat, odkud přichází. Uplynulo několik nekoneč-
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ných minut hledání v hustém křoví, ale nakonec se přede mnou otevřela malá planinka. Skupina asi 10 až 11letých dětí stála kolem
stromu a sledovala malé kotě, které na rezavém drátě viselo za zadní
nohy z větve stromu. Bolestivě naříkalo a jeho tělíčko sebou prudce
zmítalo v marné snaze uniknout. Tento bizarní děsivý obraz doplňoval
rozpustilý křik, výskot a hravé poskakování neposedných dětí. Udělal
jsem krok vpřed a křik dětí okamžitě utichl. Rozběhly se na všechny
strany a já zůstal na planince sám s naříkajícím kotětem. Neutíkal
jsem za nimi a nevolal na ně. Dobrou polovinu těch dětí jsem znal
a ony to věděly. Věděly, že se s nimi brzy uvidím, ale nevěděly, že se
toho setkání bojím víc než ony. Bál jsem se jejich vysvětlení, bál jsem
se toho okamžiku, kdy mi odpoví na otázku: PROČ?
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Seděl jsem v tramvaji a mířil po službě domů. Nepřítomně jsem hleděl z okna a přemýšlel o tom, proč desetileté děti zraňují, proč necítí bolest jiných a proč se z bolesti jiných radují. Nepřišel jsem
na nic, jen se mi v hlavě usadilo velké prázdno a smutno. Na zastávce do vozu přistoupila skupina chlapců. Mohli mít něco kolem
12 let a bylo kolem nich zvláštní ticho. Pošťuchovali se, plácali
po ramenou a zádech, ale nemluvili. Byli neslyšící a mluvili jen
svými dlaněmi a výrazem tváře. Do vozu tramvaje vletěl otevřeným
oknem čmelák. Zmateně narážel do skla a snažil se uniknout na
svobodu. Moc mu to nešlo a po každém nárazu se vracel mezi cestující, kteří se po něm oháněli rukama. Začal boj o život. Skupina
chlapců našla cíl svého zájmu. Srolovali časopis a očima sledovali
let čmeláka. Tušil jsem, že se blíží jeho konec. Čmelák unaveně
usedl na okno a chlapec s roličkou časopisu se k němu opatrně
přibližoval. Místo přesného smrtícího úderu však následovalo něžné ukrytí čmeláka do roličky časopisu a pak otevřeným oknem let
za svobodou. Byla to neuvěřitelná pantomima jakoby z jiného světa než byl ten, z něhož jsem se právě vracel. Byl to okamžik, který
mi alespoň na nějaký čas pomohl neslyšet naříkající kotě a prožít
„čmeláčí tichou noc“.

Domácí násilí
Co všechno se skrývá za pojmem domácí násilí
Domácí násilí zpravidla zahrnuje dlouhodobé, narůstající, fyzické,
psychické, ekonomické nebo sexuální násilí, které se odehrává převážně ve společném obydlí mezi blízkými osobami.
Jednotlivé útoky mohou mít různou podobu. Od zesměšňování, slovního napadání, sociální izolace až po vydírání, vyhrožování nebo fyzické útoky. Domácí násilí, přestože se často odehrává pouze v soukromí „za zavřenými dveřmi“, je protiprávní. Podle dosažené intenzity
může jít buď o přestupek, nebo trestný čin.
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Kdo může být domácím násilím ohrožen
Osobami ohroženými domácím násilím mohou být muži i ženy. Zvlášť
zranitelnou skupinu představují děti, senioři a osoby s handicapem.
Pro domácí násilí je charakteristické především striktní rozdělení
rolí na osobu, která je původcem násilí, a oběť. Protože domácí násilí
samo od sebe neustane, je žádoucí nepříznivou situaci co nejdříve
řešit, ať už trestněprávní, nebo civilněprávní cestou.
Co není domácí násilí
Byť by se jednalo o soužití plné hádek, konfliktů a napadání, nepůjde
o domácí násilí, pokud proti sobě stojí jedinci přibližně na stejné pozici. Domácí násilí se totiž vždy odehrává mezi agresorem a strachem
ochromenou obětí, jejichž role se nikdy nevymění. Za domácí násilí
dále nelze považovat jednorázový incident nebo případ, kdy jednotlivé útoky páchá osoba nežijící s obětí ve společném obydlí.
Kdy půjde o stalking
Stalking neboli nebezpečné pronásledování je trestný čin. Zpravidla
zahrnuje dlouhodobé, nevyžádané a obavy vyvolávající kontaktování oběti známou nebo neznámou osobou. Stalker narušuje soukromí
oběti opakovaným vyhledáváním kontaktu s ní (ať už prostřednictvím
e-mailu, telefonu, osobně nebo i jinak). Oběť následně čelí např. vyhrožování, slovnímu nebo fyzickému napadání, kontrole, sledování,
urážkám nebo citovému vydírání. Podstatou uvedeného trestného
jednání není úmysl pachatele oběť nebo jí blízké osoby napadnout,
zranit či usmrtit, ale vznik jejich důvodných obav.
Některé případy nebezpečného pronásledování bývají označovány
jako tzv. „pokračující domácí násilí“, a to když role zúčastněných osob
zůstanou po odchodu ze společné domácnosti stejné, pouze k incidentům již dochází mimo společné obydlí (často v jeho okolí, v okolí
pracoviště nebo na jiných místech, kde se oběť pravidelně vyskytuje).
Ochrana obětí stalkingu spočívá stejně jako u obětí domácího násilí
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v rovině trestněprávní i civilněprávní. Odborné poradenství, psychologická podpora a pomoc při uplatňování práv obětí jsou poskytovány
v poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí.

Kde hledat pomoc
Policie ČR
Významným oprávněním Policie ČR je možnost vykázat násilnou osobu na 10 dnů ze společného obydlí a jeho okolí. Děje se tak po vyhodnocení míry rizika dalšího napadení oběti násilnou osobou bez toho,
že by bylo rozhodováno o protiprávnosti jednání násilné osoby.
Pro vykázání není podstatné, kdo je vlastníkem obývané jednotky (skutečnost, že je násilná osoba výhradním vlastníkem jednotky, nezabrání
jejímu vykázání). Na vykázání není právní nárok (nelze je vymáhat, vykazující policista se rozhoduje pouze s ohledem na míru rizika dalšího
napadení, bez ohledu na souhlas či nesouhlas ohrožené osoby).
Policista s ohledem na konkrétní situaci může dále násilnou osobu
zadržet, zajistit, omezit pohyb agresivní osoby připoutáním, použít
donucovací prostředky a zbraň.
Policisté jsou povinni přijmout každé trestní oznámení (písemné
i ústní do protokolu). U trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí není vyžadován souhlas poškozené osoby s trestním stíháním. Trestný čin nebezpečné pronásledování lze oproti tomu trestně stíhat pouze se souhlasem poškozené osoby.
Obecní policie
Strážníci městské policie usilují o ochranu a bezpečnost osob
a majetku a dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití. Strážníci jsou v odůvodněných případech za přítomnosti nezúčastněné osoby oprávněni otevřít byt a činit nezbytná opatření
k odvrácení nebezpečí. U incidentu se znaky domácího násilí informují Policii ČR.
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Přestupkové oddělení obecního úřadu
Přestupky, kterými je možno postihnout domácí násilí, projednávají
přestupková oddělení pouze na návrh poškozené osoby (přestupky
proti občanskému soužití). Ve lhůtě 3 měsíců od spáchání přestupku je
nutné podat návrh na jeho projednání k místně příslušnému obecnímu
úřadu. V případě, že bude pachatel po provedeném šetření shledán vinným, může mu být uložena pokuta. Pokud dojde k zastavení přestupkového řízení, náklady řízení ve výši 1 000 Kč hradí navrhovatel.
Soud
Osoba ohrožená domácím násilím nebo také každá jiná osoba, která žije
ve společném obydlí s násilnou osobou, se může na příslušný soud obrátit s návrhem na vykázání. Násilné osobě může být soudním rozhodnutím
uložena povinnost opustit společné obydlí až na šest měsíců, ve zvlášť
závažných důvodech i opakovaně. Předběžné opatření ve věci ochrany
proti domácímu násilí je možné vydat jen na základě podaného návrhu.
O návrhu rozhodne soud do 48 hodin bez jednání. Předběžné opatření
trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti. Navrhovatel dále může před
uplynutím předběžného opatření podat návrh na jeho prodloužení.
Oběti stalkingu se mohou na soud obracet s návrhem na vydání předběžného opatření, kterým může být stalkerovi uložena povinnost nezdržovat se v bezprostřední blízkosti obydlí oběti, zdržet se setkávání
s obětí, jakož i navazování jakýchkoli kontaktů s ní.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí
Přítomnost dětí (jako osob ohrožených nebo svědků) u incidentů se znaky domácího násilí je zcela nepřijatelná a pro jejich vývoj nežádoucí.
Na nezletilé děti z rodin, které se potýkají s domácím násilím, je zaměřena pozornost orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Proto je na místě
a v nejlepším zájmu těchto dětí se na příslušný úřad obrátit, neboť ten
má možnost vnějšího dohledu nad rodinou a může přijetím vhodného
opatření přispět k rychlému zajištění bezpečí všem ohroženým osobám.
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Lékař, zdravotnické zařízení
V případě, že dojde během incidentu ke zranění oběti, je vhodné, aby
vyhledala pomoc lékaře. Lékař vyhotoví zprávu s podrobným popisem
zranění, uvedením osoby, jež měla zranění způsobit, a předpokládanou
délkou léčení. Tato zpráva může sloužit jako důkaz v trestním řízení.
V naléhavých případech je namístě přivolat rychlou záchrannou službu
prostřednictvím tísňové linky Integrovaného záchranného systému.
Azylový dům, krizové lůžko
Pokud oběti domácího násilí hrozí ztráta bydlení, je vhodné, aby se
obrátila na některý z azylových domů, případně využila krizové lůžko,
např. v intervenčním centru. Kromě přístřeší je většinou poskytováno také poradenství, psychologická podpora a v některých případech
i materiální pomoc. V případě vysokého rizika napadení násilnou osobou se oběť může obrátit na organizace zajišťující osobám ohroženým domácím násilím utajené bydlení.
Intervenční centrum
Intervenční centrum je specializovanou službou pro oběti domácího
násilí. Poskytovaná pomoc je bezplatná, diskrétní a může být i anonymní. Proškolení pracovníci nabízejí odborné sociální poradenství,
psychologickou podporu, jakož i pomoc při uplatňování práv oběti a obstarávání osobních záležitostí. V některých zařízeních je poskytováno na dobu nezbytně nutnou také krizové lůžko. Rozhodnutí
ohrožené osoby ohledně dalšího postupu při řešení domácího násilí
je vždy plně respektováno.

Kdo koho informuje a kdo a jak koná
V rámci účinné pomoci osobám ohroženým domácím násilím byl vytvořen provázaný systém spolupráce jednotlivých pomáhajících institucí. Např. dojde-li k policejnímu vykázání násilné osoby, má policista povinnost do 24 hodin informovat příslušné intervenční centrum.
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Pracovník intervenčního centra následně nabídne ohrožené osobě
nejpozději do 48 hodin další pomoc. Dále je informován příslušný
soud a v případě, kdy ve společném obydlí žije nezletilé dítě, je informován příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Další souvislosti
Oběť domácího násilí může žádat soud – nebo v přípravném řízení
státního zástupce – o poskytnutí informace pro případ, že by byl obviněný propuštěn z vazby (nebo z ní uprchl) nebo že byl odsouzený
propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody, ochranného léčení nebo
zabezpečovací detence (případně uprchl). Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí jsou povinni zachovávat mlčenlivost o místě
pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí.
Dopustil-li se bývalý manžel vůči druhému manželovi jednání, které
naplňuje znaky domácího násilí, nemá právo na výživné rozvedeného
manžela, ač by jinak podmínky přiznání práva na výživné splňoval.
Probíhá-li v den zůstavitelovy smrti rozvod manželství zahájené na
zůstavitelův návrh podaný proto, že se manžel vůči zůstaviteli dopustil domácího násilí, je zůstavitelův manžel vyloučen z dědického práva jako zákonný dědic.
Pomoc neziskového sektoru
Obětem domácího násilí poskytuje pomoc několik neziskových organizací, v Brně působí například Spondea, Persefona, Bílý kruh bezpečí a Magdalenium.
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Ze života
Jak si nepůjčit po telefonu
(Přepis záznamu kontrolního volání do hlasové schránky mobilního
telefonního čísla placené telefonní linky při sjednávání nebankovní
půjčky, který provedl Český telekomunikační úřad v rámci své kontrolní činnosti.)
„Dobrý den. Pokud potřebujete peníze okamžitě hned, voláte správně.
Peníze můžete čerpat ještě dnes. Nemusíte nikam jezdit ani volat na
jiné půjčky. Kompletní a okamžitý servis máme na starosti my. Umíme
zajistit peníze i klientům, kteří jinde na půjčku nedosáhli z důvodu
nízké bonity či záznamu v registru. I takovým klientům jsme připra-
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veni pomoci. Za okamžik vám povím číslo na obchodního zástupce,
který vám pomůže vyřešit vaši finanční situaci k vaší spokojenosti.
Rozhodnutí o žádosti se dozvíte ihned.
Prosím pište si číslo, povím vám ho třikrát. 90-09-5X-XXX, opakuji
90-09-5X-XXX a naposledy 90-09-5X-XXX.
--- ticho cca 2 sekundy --Obecné informace. Minuta volání – cena 95 Kč. Jakmile vám investor
peníze vyplatí, zdůrazňuji, celou částku vám vrátíme zpět.
Službu provozuje ABECEDA, s.r.o., Praha, IČO XX-95-14-XX. Před
voláním na prémiové číslo se seznamte s našimi podmínkami na
www.abeceda.cz, kde si také můžete o půjčku zdarma zažádat. Případnou reklamaci uplatníte na naší e-mailové adrese kontakt@abeceda.cz. Délka hovoru může být maximálně šedesát minut. Na slyšenou.
--- ticho cca 0,9 sekundy --Pro další zprávy již není ve schránce místo.“

Telefonní čísla – co bychom o nich měli vědět
Moderní technologie a zejména mobilní telefony nás odnaučily vnímat a pamatovat si čísla, na která voláme. Přitom základní porozumění systému telefonních čísel nám může ušetřit nemalé peníze. Denně
volají stovky a možná tisíce lidí na neznámá čísla, aby se pobavily, zasoutěžily si nebo objednaly nějaký produkt. Jen málo z nich si uvědomí, že takové volání může stát více jak samotný produkt nebo služba.
Standardní telefonní číslo
Standardní telefonní číslo má 12 číslic. První tři čísla tvoří tzv. národní předvolbu (v případě České republiky je to +420). Další tři čísla
informují o tom, jestli voláme na pevnou linku, nebo do mobilní sítě.
Přístupovými kódy do mobilních sítí jsou trojčíslí 601 až 608, dále 702
až 705 a také 772, 773 až 777. Existují i varianty čtyřčíslí 7900 až
7999. Při volání do sítě, která přenáší hlas po internetu, je přístupový
kód 910. Všechny tyto kombinace se tedy mohou objevit za národní
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předvolbou u běžných telefonních čísel do mobilní sítě za podmínek,
které stanovuje váš operátor. Zbývajících 6 nebo 5 číslic již odlišuje
jednotlivé účastníky.
Pozor na předvolbu
Při volání na číslo, které má 12 číslic a nezačíná národní předvolbou
+420, můžete očekávat vyšší cenu, protože voláte do zahraničí.
Barevné linky
800 – volání na účet volaného – tzv. ZELENÁ LINKA:
Za volání na tato čísla neplatíte nic. Řada společností je využívá, aby
umožnila svým zákazníkům informovat se zdarma o nabízených produktech a službách. Tato čísla se využívají mimo jiné při kontaktování
technické podpory telefonních operátorů nebo call-centra dodavatelů energií.
810 až 819; 830 až 839; 843 až 846 – volání se sdílenými náklady –
tzv. MODRÁ LINKA:
Při volání na tato čísla si volaný a volající náklady rozdělí. Výši ceny,
kterou za volání zaplatíte, určí váš operátor ve svém ceníku. Pozor,
tato volání se účtují vždy, i když máte neomezený tarif nebo nevyčerpané volné minuty. Volání na barevné lince se do nich nezapočítávají.
840 až 842; 847 až 849 – univerzální přístupové číslo – tzv. BÍLÁ LINKA:
Univerzální přístupové číslo umožňuje, aby se jeho držiteli dovolali lidé
z celé republiky za jednotnou sazbu a nemuseli rozlišovat, zda například
volají z Brna do Prahy apod. Služba měla opodstatnění především v minulosti, kdy se v rámci pevných linek rozlišovalo meziměstské volání.
900, 906, 908 a 909 – služby s vyjádřenou cenou – tzv. ŽLUTÉ
a DUHOVÉ LINKY:
Využití čísel začínajících číslicí 9, pro která jsou uplatněny vyšší než
běžné ceny:
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900 a 906 – zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby
908 – služby s jednorázovou cenou za volání, využívané například pro
hlasování
909 – zábavné služby pro dospělé
U čísel 900, 906 a 909 platí, že v pořadí 4. a 5. číslice v celém čísle
určuje cenu za minutu volání, včetně DPH.
Příklad:
Pro volání na číslo 900 951 234 by vám byla účtována cena 95 Kč za
jednu minutu volání, včetně DPH. (Čísla typu 900 95X XXX byla často
využívána pro poskytování nebankovních půjček. Vzhledem k nezákonnosti poskytování spotřebitelských úvěrů prostřednictvím telefonní linky velkou část těchto čísel operátoři odpojili.)
Pro volání na číslo 906 705 678 by vám byla účtována cena 70 Kč za
jednu minutu volání, včetně DPH.
Pro volání na číslo 909 509 123 by vám byla účtována cena 50 Kč za
jednu minutu volání, včetně DPH.
Ceny za minutu u čísel začínajících 908 zjistíte následovně. U těchto
čísel platí, že v pořadí 4. a 5. číslice v celém čísle určuje cenu za jedno
uskutečněné volání. Tedy nikoliv za jednu minutu, ale za celé volání
bez ohledu na to, jak dlouho hovor trvá.
Příklad:
Při volání na číslo 908 951 234 by vám byla účtována cena 95 Kč včetně DPH, a to za celý hovor bez ohledu na to, kolik minut trval.
Ne všechna čísla začínající 9 ovšem nutně znamenají vysoké účty za
telefon. Při volání na čísla začínající trojčíslím 910, 970, 971, 977,
980, 983, 960 až 969, 972 až 974 či dvojčíslím 93 nebo čtyřčíslím
9500 až 9599 a 9890 až 9899 zaplatíte dle ceníku vašeho operátora
jako za hovor do vlastní či cizí sítě. Jedná se o čísla, která využívají
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pro své účely například Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra
ČR nebo České dráhy.

Rizika při využívání telefonních čísel 90X:
• Prodlužování doby telefonátu ze strany poskytovatele
• Několikanásobné požadavky na volání dalších čísel 90X (vyža-

dovaných jakoby ke schválení nebankovní půjčky, termínu jejího
vyplacení)
• Neposkytnutí očekávané služby, požadovaná služba není vola-

nému v tomto případě vůbec poskytnuta, dostane se mu pouze
informací od automatického průvodce, hovor je záměrně uměle
prodlužován a ukončen před poskytnutím žádané služby
• Neinformování spotřebitele o tom, že volání na číslo 90X je pouze

loterií (hrou)
• Prozvánění spotřebitelů z telefonního čísla 90X (900 803 333 –

zmeškané volání)
• Aktivní rozesílání SMS zpráv s informací o již schválené půjčce

nebo zařízené (zabezpečené) práci s požadavkem na volání čísla
90X, avšak bez informace o ceně za volání
• Neinformování o ceně za volání na číslo 90X v inzerci na službu

a/nebo při telefonickém rozhovoru s provozovatelem služby (mobilní číslo, číslo 90X) - v inzerci na službu poskytování nebankovních půjček nebo nabídek práce uvádění pouze kontaktního
mobilního telefonního čísla

SMS
Zkrácená čísla pro posílání SMS zpráv do různých soutěží, hlasování
a podobně nejsou regulována Českým telekomunikačním úřadem, ale
operátoři přijali kodex, aby i zde formát čísla jednoduše upozorňoval
na výši ceny. Výši platby je možné vyčíst z uvedených posledních dvou
nebo tří číslic (podle délky čísla zprávy):
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u sedmimístného čísla jsou to poslední dvě číslice (např. 9004430 =
30 Kč),
u osmimístného čísla určují cenu za zprávu poslední tři číslice (např.
90044300 = 300 Kč).

Ze života
Příběh s podepsanou-nepodepsanou smlouvou
Toto je zážitek mé matky, s jejíž plnou mocí jsem řešil záležitost s podepsanou-nepodepsanou smlouvou se společností dodávající elektřinu a plyn.
Zřejmě jen u osob vyššího věku si mohou někteří obchodní zástupci dovolit uvedené praktiky. Při návštěvě vystupují korektně a klienta
ani nijak zvlášť nepřesvědčují k sepsání smlouvy. Získají však od něj
potřebné osobní údaje včetně kopií faktur, dokonce i kopii občanského průkazu!
Kdy se to stalo v našem případě, už asi nezjistím. Po jisté době však
dostala matka od oné společnosti děkovný dopis za to, že se rozhodla
využívat jejích služeb. Smlouva prý byla sepsána v den, který jsem –
dle vlastních záznamů – shodou okolností s matkou strávil. Vím tedy
jistě, že žádnou smlouvu podepsat nemohla. Navíc je to žena stále
vitální, s dobrou pamětí a téměř plně soběstačná.
Kontaktoval jsem klientskou linku společnosti a ověřil, že nejde
o omyl. Vyžádal jsem si tedy kopii uvedené smlouvy. Po jejím obdržení
bylo na první pohled zřejmé, že podpis na ní se zcela liší od pravého
podpisu mé matky. Jde tedy o podvodnou smlouvu, která je právně od
počátku neplatná. Došlo v ní ke zneužití osobních údajů, neoprávněnému nakládání s nimi a falšování podpisu! Tedy dostatek argumentů
pro naplnění trestného činu.
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Jak dál z této situace? Řešením je poslat písemné odstoupení od
smlouvy, přestože ve skutečnosti nebyla nikdy sepsána! Tak zněla
rada z klientské linky společnosti, kterou následně potvrdil také Energetický regulační úřad, kam jsem se též obrátil a kde jsem získal významnou podporu a pomoc při zvládání celé záležitosti. Obdobné informace a pomoc jsem získal také v poradně SOS – Asociace v Brně.
Pro jistotu jsem tento krok opravdu udělal.
Napadne vás otázka, co z toho příslušný prodejce má, když se na to,
jak smlouva vznikla, může přijít? Většina lidí ve vyšším věku se jen
stěží dokáže kvalifikovaně bránit obdobným situacím. Navíc neradi
přiznávají, že někomu „naletěli“. Nakonec si řeknou, že ten nový dodavatel nemusí být špatný! A pokud tak skončí jen část falešně se-
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psaných smluv, je cíl naplněn – prodejce uzavřel smlouvu a dostal
z ní provizi! A o to právě jde – vydělat za každou cenu, morálka stranou.
Napadlo mě: co tak podat trestní oznámení? Ale jak praví zkušenost
jiných – stejně se tím nic nevyřeší, v podstatě se přece nic nestalo. Jen člověk, který do takové situace padne, má zbytečné starosti
a ztratí čas psaním a telefonováním. Negativně to ovlivní jeho psychiku
a tím i celkový zdravotní stav, který je v pokročilém věku velmi křehký.
Jaké je tedy poučení z mého příběhu? Pokud u vašich dveří zvoní
kdokoli neznámý a vy jste doma sami, neotvírejte. Ať přijde jindy, až
s vámi bude někdo další, kdo vám dosvědčí, že jste nic nepodepsali.
Kdo dá pozor, co takovýto potenciální „šmejd“ ve vašem bytě dělá,
když zrovna hledáte třeba občanský průkaz. A kdo vám případně pomůže odhalit nečestné úmysly prodejce.
Volně převyprávěno podle zkušenosti pana B. z Brna, zveřejněné na
webu Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace.

Spotřebitelské minimum
Na území města Brna platí Tržní řád, který reguluje nabídku, prodej
zboží a poskytování služeb ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Umožňuje nabízet reklamu, ale podomní a pochůzkový prodej
zakazuje.
Podomní prodej
Je to prodej zboží nebo služeb mimo provozovnu nebo přímo na místě
jejich objednání. Potenciální zákazník je bez předchozí objednávky
vyhledáván a oslovován prodejcem přímo ve svém bytě či domku. Na
území města Brna je tento typ prodeje zakázán.
Pochůzkový prodej
Jedná se o prodej mimo kamennou provozovnu na veřejně přístupných místech. V Brně je tento typ prodeje zakázán, výjimku tvoří veřejné sbírky ve prospěch potřebných.
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Reklama
Je to prezentace zboží a služeb, která není přímo spojena s možností
zakoupit zboží, poskytnout službu, ani si je není možno přímo na místě nabídky objednat.

Předváděcí akce a jejich rizika
V poštovních schránkách se často objevují pozvánky na předváděcí
akce, zástupci firem na ně lákají také při obchůzkách bytů, na ulicích
i telefonicky. Na „předváděčky“ zvou hlavně seniory, kteří se časem stali
prakticky „lovnou zvěří“ pro nepoctivé prodejce. Mají často malý, ale stálý důchod, který se stává bezpracným příjmem těchto společností. A ve
smlouvách, které s nimi uzavírají, jde o hodně vysoké částky.
Smlouvu stojí za to číst
Smlouvy bývají psány drobným písmem a jejich přečtení stojí obzvláště staršího člověka hodně sil. Nehledě na fakt, že se prodejci všemožně snaží své „oběti“ rozptýlit a důkladné prostudování smlouvy jim
znemožnit. Také je třeba si uvědomit, že ve smlouvě jsou uvedeny
osobní údaje, které mohou být zneužity. A právě tyto údaje bývají právě tím, s čím společnosti velmi výhodně obchodují a prodávané zboží
je jen „zástěrkou“.
Těžce zaplacené výhry
Lákadlem prodejní akce bývá vyzvednutí výhry. Člověk, který nikdy
nic nevyhrál, doufá, že se na něj usměje štěstí. Výhra však bývá podmíněna nákupem předraženého zboží, zavoláním na telefonní čísla
se zvýšenou tarifikací (např. 60 – 90 Kč/min.), jindy se žádá zaslání
zálohy – větší finanční částky – dopředu.
Příslibem výhry se často láká také na různé prezentace VIP klubů
a prázdninových zájezdů, např. na týdenní pobyt v zahraničí, který
je značně dražší než běžný zájezd. Probíhá to jednoduše: prodejce
vylosuje z přítomných výherce, ostatní mu tleskají a gratulují k výhře.
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Výhra je však podmíněna podpisem kupní a často i úvěrové smlouvy.
Výherce je rozrušen radostí z výhry, a tak je schopen podepsat prodejci cokoliv, protože by mu bylo trapné výhrou v podstatě pohrdnout.
Všem výhrám, které člověk získá bez jakékoliv zásluhy, je třeba nedůvěřovat!!!
Napřed med, potom jed
Další oblíbenou praktikou je vyvolání dojmu, že se jedná o mimořádnou (akční) nabídku, která se již nebude opakovat a která je určena
jen a pouze pro „vyvolené“ účastníky. Cena bývá ve skutečnosti nadsazená a výrobky spíše méně kvalitní. Pokud spotřebitel s koupí váhá,
prodejci se nerozpakují být arogantní, hrubí až agresivní.
Není cesty zpět?
Předváděcí akce se konají také na různých zájezdech, kdy jsou účastníci sice odvezeni na určité místo, ale zpět již nikoliv. Odvezeni jsou
pouze ti, kteří si zakoupili nějaké zboží a podepsali kupní smlouvu.
Pokud je na letáku nabízený „výlet“ nebo „zájezd“, tak jeho účastník
očekává cestu tam i zpět. Kdyby na letáku uváděli, že nabízejí jen „dopravu“ do určitého místa, je to už něco jiného. V praxi se stává, že při
stížnosti na takovéto praktiky se prodejce odvolává na to, že spotřebitel se chtěl vrátit z předváděcí akce samostatně, z vlastní vůle, chtěl
se tam ještě zdržet apod.

Odstoupení od smlouvy
Spotřebitel, který se zúčastní předváděcí akce, má možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Na odstoupení má dokonce až 1 rok
a 14 dnů, pokud dodavatel spotřebitele písemně neupozornil na
právo odstoupení od smlouvy (písemné upozornění musí obsahovat
i označení osoby, u které má právo odstoupení uplatnit, včetně bydliště či sídla). Odstoupení od smlouvy je vhodnější zaslat písemně
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doporučeným dopisem s dodejkou, spotřebitel tak má potvrzení pro
případný soudní spor o tom, že prodejce odstoupení převzal nebo měl
možnost převzít.
Prodejce je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do
14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, pokud již spotřebitel vrátil zboží nebo prokázal jeho odeslání.

Spotřebitelské úvěry
Každý by měl nakupovat pouze zboží, na které má dostatek peněz
a půjčovat si jen v nejnutnějších případech. Pokud si spotřebitel vezme na zboží úvěr, zboží následně může přeplatit i o mnoho tisícikorun
a zejména v případě nebankovních úvěrů u některých soukromých
úvěrových společností se vystavuje riziku vysokých (až lichvářských)
sankcí za sebemenší zpoždění se splátkou.

Jak se bránit?
Sdružení obrany spotřebitelů SOS – Asociace radí:
Spotřebitel se může ve výše uvedených případech obrátit s písemným
podnětem k provedení kontroly na příslušný dozorový orgán (Českou obchodní inspekci, Českou národní banku a další), který může
rozhodnout o sankci, jelikož se může jednat například o nekalou obchodní praktiku zakázanou zákonem o ochraně spotřebitele, případně o jiné porušení zákona.
Obrana obcí
Některé obce využily svého zákonného oprávnění zakázat určité způsoby prodeje. Porušení tohoto zákazu je správním deliktem, pokutovatelným až do výše 200 000 Kč.
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Strážník Leopold vypráví
Soudit a odpouštět
Okrsek, ve kterém jsem sloužil, nebyl ničím výjimečný. Z části panelákové sídliště, z části rodinné domečky a k tomu malá zahrádkářská
kolonie. Na rozhraní panelákového a vilkového světa vzniklo moderní
obchodní centrum, které se stalo každodenním cílem pro nákupy, zábavu i posezení u dobrého jídla a pití. Přibylo také krádeží a drobných
výtržností. Ke všemu tomu lidskému hemžení patřil neodmyslitelně
i „Otesánek“. Drobný, hubený, špinavý a nemluvný chlapík, kterého
bylo dřív cítit než vidět. Dnes už ani nespočítám, kolikrát jsem jej vyváděl z restaurací a kaváren. Jeho specialitou byly nedojedené talíře.
Často byl rychlejší než číšník a jídlo, které hosté nedojedli, bleskově
vysypal do objemné igelitky. Někdy se mu podařilo vzít i takové jídlo,
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od kterého si host jenom na chvíli odskočil na toaletu. Tehdy to pro
mě byly jasné případy. Veřejné pohoršení nebo drobná krádež. Zákon
je zákon a každému stejným metrem. A tak to šlo den co den několik
měsíců. „Otesánek“ vytrvale chodil pro „své“ nedojedené porce jídla, hosté si stěžovali, majitelé restaurací psali rozlícené dopisy panu
starostovi a já psal úřední záznamy, ukládal nikdy nezaplacené pokuty a důrazně domlouval. Jedno pozdní podzimní odpoledne se však
mělo všechno změnit. Zahlédl jsem „Otesánka“, když se svojí igelitkou vcházel do kolonie zahrádek. Nevěděl jsem přesně proč, ale vydal
jsem se za ním. Na chvíli se mi ztratil z očí, ale pak jsem jej zastihl
v zarostlé, neudržované zahradě s malou polorozpadlou chatkou. Kolem něj poskakovalo osm psů různých velikostí a barev. Nedočkavě
se mačkali na „Otesánkovu“ igelitku a on k nim promlouval tichým
a klidným hlasem. Tehdy jsem jej poprvé slyšel mluvit. Celé ty měsíce
mlčel a s nikým neprohodil jediné slovo. Až teď – ke svým psům. Když
si mě konečně všiml, pohladil zlehka jednoho z nich a mlčky zašel do
chatky. Dveře zůstaly otevřené a já vešel za ním. Rozhlížel jsem se
po místnosti a přitom se mi skládal „Otesánkův“ životní příběh. Fotografie mladé ženy a dvou dětí v rámečku s černou stužkou, zažloutlý
rozsudek jménem republiky připnutý rýsováčkem na stěně a neotevřená láhev rumu visící za hrdlo na prádelní šňůře. Ani jeden z nás
nepromluvil. Nebylo třeba. Slova podtržená v rozsudku mluvila sama:
„a z nedbalosti zavinil smrt“.
Od toho dne měl „Otesánek“ igelitku se zbytky jídel připravenu
v restauraci u vrchního. Přestaly stížnosti hostů, přestaly výtky pana
starosty a já přestal psát úřední záznamy a ukládat pokuty. Nesourodé dvojice „právo“ a „odpuštění“ a „moje pravda“ ruku v ruce s „jeho
pravdou“ mi tehdy zkřížily cestu a já se musel rozhodnout. Snad to
bylo správně. „Otesánek“ to měl horší. Žil jen se svojí vinou, protože
sám sobě odpustit nedokázal a nikoho jiného neměl. Možná proto se
těch osm psů stalo důležitou součástí jeho života. Nesoudili, neodpouštěli, ale byli jediní, kterým se dokázal svěřit.
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Senioři v silničním provozu
Povinné lékařské prohlídky
Zdrojem znalostí o zdravotním stavu je lékařská prohlídka. Naše
předpisy stanovují, že pravidelným lékařským prohlídkám se musí
podrobit řidič nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let
věku a nejpozději v den dovršení tohoto věku. Po dovršení 68 let pak
už musí řidič chodit na pravidelnou lékařskou prohlídku každé dva
roky. Lékař může na základě aktuálního zdravotního stavu určit termín další lékařské prohlídky, který může být i kratší než předepsaný.
Doklad o zdravotní způsobilosti pak řidič musí vozit s sebou, policisté
ho při silniční kontrole požadují k předložení.
Nemoci a léky
Pro řízení je důležitý také momentální zdravotní stav a fyzická kondice. Obvyklé nemoci stáří s sebou nesou nutnost pravidelného užívání
různých léků. Řada léků však otupuje pozornost nebo prodlužuje reakci řidiče. Při jejich užívání je zakázáno řídit vozidlo. Tyto léky bývají
na krabičce označeny výstražným trojúhelníkem a varování před řízením vozidla pod jejich vlivem je uvedeno i v příbalovém letáku. Na
nevhodnost užívání některých léků a řízení vozidla upozorňují i při
výdeji léků v lékárnách. Vhodné je konzultovat jejich vlastnosti s předepisujícím lékařem, který může zvolit jinou variantu léku. Nejrozšířenějšími prostředky, které snižují pozornost při řízení, jsou například
léky a spreje proti alergickým reakcím organismu a na tišení bolestí.
Mnohdy však může být důvodem pro neusednutí za volant i banální
nachlazení nebo chřipka. Rozhodnutí o schopnosti řídit vozidlo a odpovědnost zůstává na řidiči. Takové obyčejné kýchnutí dokáže vyřadit
člověka téměř na tři vteřiny z řízení vozidla a ještě chvíli potom musí
koncentrovat rozmazaný zrak. Při rychlosti 60 km/h se stává z vozidla
na 50 metrů „neřízená střela“.
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Zimní pneumatiky
Zákon ukládá povinnost mít na motorovém vozidle kategorie M nebo
N obuté zimní pneumatiky od 1. listopadu do 31. března, pokud se na
pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že
se na pozemní komunikaci během jízdy mohou vyskytovat.
Pozor je třeba dát na značku „Zimní výbava“ – platí od roku 2008 a označuje úseky, kde je řidič povinen ve výše zmíněném období mít na autě
zimní pneumatiky za každého počasí, tedy bez ohledu na stav vozovky.
Cyklisté
Pokud cyklista jede na kole, je řidičem nemotorového vozidla. Platí
pro něj pravidla silničního provozu. Musí je v potřebné míře znát a při
jízdě po silnici nebo na stezce pro cyklisty se jimi řídit.
• Jízda pod vlivem alkoholu je u cyklistů nepřípustná stejně jako

u řidičů motorových vozidel.
• Při jízdě na kole nesmí cyklista vést ruční vozík ani psa na vodítku.
• Cyklisté jezdí po silnici vpravo, co nejblíže pravému okraji vozov-

ky, a to pouze v řadě za sebou.
• Mohou k jízdě rovněž použít pravou krajnici, jestliže neohrozí chodce.
• Pokud je na silnici zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo je v blíz-

kosti stezka pro cyklisty nebo stezka pro chodce a cyklisty, pak je
cyklista musí použít, a to pouze v pruhu určeném pro jízdu cyklistů, přičemž nesmí ohrozit chodce.
Jízdní kolo určené pro jízdu musí být v dobrém technickém stavu
a musí splňovat podmínky pro předepsanou povinnou výbavu. Vybaveno musí být:
• dvěma na sobě nezávislými brzdami, jízdní kola pro děti vyba-

vená volnoběžkovým nábojem s protišlapací brzdou nemusí být
vybavena přední brzdou,
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• přední odrazkou bílé barvy,
• zadní odrazkou červené barvy nebo touto odrazkou v kombinaci

se zadní červenou svítilnou,
• odrazkami oranžové barvy na obou stranách pedálů – lze nahra-

dit odrazovými materiály na obuvi nebo v její blízkosti,
• nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na paprscích

předního nebo zadního kola.
Za snížené viditelnosti musí mít:
• světlomet svítící dopředu bílým světlem; je-li vozovka dostatečně

a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé
barvy s přerušovaným světlem,
• zadní svítilnu červené barvy nebo kombinaci této svítilny se zad-

ní odrazkou červené barvy.
Nepovinná, ale doporučená výbava zahrnuje:
• jasně znějící zvonek,
• účinné blatníky,
• účinný kryt řetězu.

Současná právní úprava umožňuje za kolo připojit vozík pro přepravu
dítěte nebo kolo spřáhnout s dětským kolem tyčí.
K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než
900 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru
umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním
kolem pevným spojovacím zařízením.
Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti
zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík
opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem.
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Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík
označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru
300 × 300 mm vztyčeným ve výšce 1200–1600 mm nad úrovní vozovky.

Chodíme – vedeme – táhneme – tlačíme
Chodec je:
• každý, kdo vstoupil na chodník nebo silnici,
• každý, kdo tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro inva-

lidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 cm,
• každý, kdo se pohybuje na lyžích, kolečkových bruslích nebo ob-

dobném sportovním vybavení, na vozíku pro invalidy, vede jízdní
kolo nebo koloběžku, motocykl o objemu válců do 50 cm3 nebo
vede psa,
• osoba jedoucí na elektrickém invalidním vozíku, pohybuje-li se

po chodníku rychlostí chůze a neohrožuje ostatní chodce. Pokud
má elektrický invalidní vozík potřebnou homologaci, může se pohybovat na vozovce a vztahují se na něj práva a povinnosti řidiče
nemotorového vozidla-cyklisty.
Chodec musí pro chůzi užít chodník a tam, kde chodník není nebo je
neschůdný, může k chůzi využít silnici. Po chodníku se chodí vpravo, stejně jako po přechodu pro chodce. Naopak, jde-li chodec po silnici,
musí jít výhradně po levé krajnici, a nemá-li silnice krajnici, pak při levém
okraji vozovky. Takto mohou jít maximálně dva chodci vedle sebe.
Vede-li chodec kolo po chodníku, neměl by jím ohrožovat okolní
chodce. Je tedy lépe vést kolo blíž k vozovce. Zároveň chrání i sám
sebe. Vede-li chodec kolo po silnici, pak jde po pravé krajnici nebo
při pravém okraji vozovky. Kolo je přitom na straně blíže k vozovce.
Při chůzi s kolem musí alespoň jedna ruka držet kolo za řídítka. Tímto
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způsobem je zajištěno přesné vedení kola, které tak nemůže například najetím na nerovnost náhle změnit směr jízdy, a zkřížit tak dráhu
jinému chodci nebo dokonce jedoucímu vozidlu.
Tlačí-li nebo táhne-li chodec ruční vozík, jehož šířka není větší než
60 cm, chodí stejně jako ostatní chodci buď vpravo na chodníku, po
levé krajnici, nebo při levém okraji vozovky. Jestliže osoba tlačí nebo
táhne ruční vozík, jehož šířka převyšuje 60 cm, pak se už nejedná
o chodce, ale o řidiče nemotorového vozidla. Platí tedy pro něj všechna
pravidla jako pro řidiče! S takovým vozíkem však nesmí jít po chodníku, ale co nejvíce při pravém okraji vozovky a nesmí být pod vlivem alkoholu. Ruční vozík musí být vybaven červenými kulatými odrazkami,
vyznačujícími jeho obrysovou šířku. Za snížené viditelnosti je vhodné
vozík i osobu doplnit obdobně jako u cyklistů o bílé světlo dopředu
a červené světlo dozadu.
Ohleduplnost je nutná také při vedení psa, kdy vodítko nesmí křížit
jízdní dráhu cyklistům.
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Strážník Leopold vypráví
Alespoň chvíli letět
V roce 1994 jsem měl za sebou první čtyři roky služby u městské policie. V té době pro mě nebylo nic důležitějšího. Nic, co by mě více naplňovalo. Nic, pro co bych žil více a čemu bych byl ochoten více obětovat. Můj osobní život přestal existovat a čas jsem měřil jen na noční
a denní služby. Nemohlo to skončit jinak, než jak to skončilo. Jednoho dne jsem seděl v ambulanci nemocnice, bledý, zesláblý, s hlavou
jako řetízkový kolotoč. Jakoby z dálky slyším pisklavý hlas sestřičky,
která mě drží za zápěstí a hlasitě volá na lékaře: „Pane doktore, pacient nám netepe“. Probral jsem se na pokoji, malátný, hladový, ale
tepající. Na vedlejší posteli ležel pacient, u kterého jsem si nebyl jistý,
zda spí, anebo je v bezvědomí. Nemluvil, nechrápal, jen pravidelně
oddechoval v rytmu kapající infuze nad jeho hlavou. Do pokoje vplula
Boženka. Drobná, usměvavá žena s plastovým kbelíkem, smetákem
a zemovkou neurčité barvy. Podlahu vytírala s profesionální lehkostí
a důsledností. „Tak co vy, mladíku?“ zeptala se. „Nic moc, prasknul mi
žaludeční vřed,“ odpověděl jsem a dlouze se rozhovořil o tom, jaké
problémy, starosti a trápení jsem si „užil“. Boženka kývala hlavou
a letmým pohledem zkontrolovala tabulku na čele mé postele: „Teplotu máte v pořádku, ale ještě jste nečůral,“ pronesla vyčítavě. V okamžiku, kdy jsem se nadechnul, abych Božence opětovně vylíčil, jak jsem
na tom špatně, spustila pumpička na infuzi mého souseda poplach.
Sestřička s copem, který byl delší než její záda, poklepala na pumpičku a se slovy: „Pane Jáchyme, vy nám nekapete“ ji opět „rozkapala“.
Pan Jáchym sice neodpověděl, ale důležité bylo, že zase „kapal“. „Co
mu je?“ zeptal jsem se Boženky. „Nic moc, praskla mu kýla a na sále
ho nemohli probudit – srdíčko ho zlobí. Ale jinak je dobrej.“ Ve dveřích
pokoje to zašumělo a rozevlátý bílý plášť pana primáře rozvířil desinfekcí nasycený vzduch. Nemluvil, díval se do svých papírů, pokyvoval
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hlavou, něco si poznamenal a pak řekl: „Dobrý“. Boženka to odsouhlasila pokývnutím hlavy a pan primář se chystal odejít. „A co já, pane
primáři?“ zeptal jsem se s výrazem trpícího. Pan primář se pousmál,
podíval se na Boženku, pak na mě a zeptal se: „Žijete?“ „Žiju,“ odpověděl jsem. „Takže – dobrý, ne?“ ukončil náš rozhovor primář a odešel.
„Tohle že je primář?“ pronesl jsem znechuceně. „Pan primář, mladíku,“
umravnila mě Boženka, „a od pondělka i vdovec,“ dokončila zamyšleně.
Dveře pokoje se lehce pohnuly a Boženka řekla: „Ahoj zlatíčko.“ Nikoho
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jsem neviděl. Posadil jsem se. Mezi dveřmi stála na rukou dívenka bez
nohou. Neklidně pohupovala trupem, usmívala se na Boženku a pak
s hlasitým smíchem řekla: „Počkám na tebe u sestřiček mami, abych
ti tu nenašlapala.“
Od toho odpoledne se v mém životě změnilo mnohé. Já jsem „tepal“
pravidelně a vytrvale, pan Jáchym „kapal“ den ode dne lépe, smějící
se Boženčino zlatíčko se na svých rukách „vznášelo“ mezi nemocničními pokoji a pan primář se snažil, abychom žili. A my žijeme. Takže
– dobrý, ne?
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Užitečné kontakty
Tísňové linky:
Jednotné číslo tísňového volání – 112
Hasičský záchranný sbor – 150
Zdravotnická záchranná služba – 155
Policie ČR – 158
Městská policie Brno – 156
Bezpečnost:
Senior linka bezpečí Městské policie Brno, tel.: 541 248 844
Poradenské centrum Městské policie Brno, Křenová 4, tel.: 544 252 617
Pomoc obětem domácího násilí:
Spondea, Sýpka 25, tel.: 608 118 088, 739 078 078, www.spondea.cz
Persefona, Jiráskova 8, tel.: 737 834 345, 545 245 996,
www.persefona.cz
Magdalenium, P.O. box 113, tel.: 776 718 459, www.magdalenium.cz
Pomoc obětem trestných činů:
Bílý kruh bezpečí, Slovinská 41, tel.: 541 218 122, 732 842 664,
www.bkb.cz
Pomoc spotřebitelům:
Sdružení obrany spotřebitelů SOS – Asociace, Mečová 5, poradenská
linka 900 10 10 10 (10 Kč/min.), www.asociace-sos.cz
Sociální oblast:
Centrum denní péče MČ Brno-střed, Lipová 31, tel.: 542 526 128
Vzdělání:
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity, Komenského nám. 2,
tel.: 549 498 141, www.u3v.muni.cz
Univerzita třetího věku VUT v Brně, Antonínská 548/1,
tel.: 541 155 452, 541 146 419, www.lli.vutbr.cz
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Univerzita třetího věku, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova
univerzita, Zemědělská 1, tel.: 545 135 206
Univerzita třetího věku, Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno, Palackého tř. 1/3, tel.: 541 562 088, www.vfu.cz
Senior akademie Městské policie Brno, Poradenské centrum,
Křenová 4, tel.: 544 252 617, www.mpb.cz
Volný čas:
Centrum volného času Botanka, Botanická 13, tel.: 541 238 664,
www.botanka.cz
Středisko volného času Lužánky, Lužánecká 50, tel.: 549 524 111,
www.luzanky.cz
Klub českých turistů, tel.: 736 754 638, www.kct.cz
Centrum Ženy50, Anenská 10, tel.: 543 212 700, www.zeny50.cz
Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, tel.: 542 217 464,
www.crsp.cz
Dámský klub Vesna, Údolní 10, tel.: 731 402 734,
www.vesnaspolek.cz
Vesna klub, Údolní 10, tel.: 513 034 951, 733 506 684,
www.vesnaspolek.cz
Klub aktivních seniorů, Václavská 3
Klub aktivních seniorů, Křenová 39
Útulky pro opuštěná zvířata:
Statutární město Brno – Městská policie Brno, Palcary 1186/50,
tel.: 541 420 111, 541 420 120, www.mpb.cz
S.O.S. zvířatům, Kociánka 17/23, tel.: 603 331 909, 511 130 520,
www.interpespenzion.estranky.cz
Brněnský Max – domov pro kočky, www.brnenskymax.estranky.cz
Ostatní:
Seznam mediátorů – www.mediatori.justice.cz
Katalog doporučených produktů k ochraně osob a majetku – www.cmzs.cz
Moderní evropský standard zabezpečení – www.unmz.cz
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