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Vážení/é pedagogičtí pracovníci/nice a kordinátoři/rky prevence kriminality P1-22,
také v letošním roce opět navazujeme na lektorskou činnost z let 2010 – 2016. Vznikl tedy
ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy, Odborem zdravotnictví a sociální péče, oddělením
prevence, Krajskou koordinátorkou prevence kriminality Mgr. Janou Štoskovou projekt pod
názvem: „Síla prevence“. Jedná se, jak jsem uvedl o lektorskou činnost a výrobu propagačních a
ilustračních materiálů.

NABÍZÍME TUTO LEKTORSKOU ČINNOST
1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY EXTREMISMU

Bc. Dušan Vaněk a Jan Vališ,DiS (Duo V+V) /alternuje Bc. David Lebeda/
/cílová skupina 8 a 9 třídy ZŠ, Gymnázia, SŠ, SOU, VOŠ, NZDM, církevní zařízení/
Členové zapsaného spolku Imperativ, lektoři, zaměstnanci nízkoprahových zařízení
v Praze, Bc. Dušan Vaněk je šéfredaktor serveru www.jdidoklubu.cz , Jan Vališ,DiS je
pracovnik online poradenstvi serveru www.jdidoklubu.cz , oba členové České asociace
streetwork(www.streetwork.cz). Lektoři mají bohaté zkušenosti s prací v dětském kolektivu a
zároveň se zúčastňují školení, seminářů a konferencí v souvislosti s celoživotním
vzděláváním. Požadavky: PC nebo notebook, dataprojektor, interaktivní tabule či bílá stěna,
zvuk nutný a dobrá nálada. Cena: ZDARMA!
2. DIVÁCKÉ NÁSILÍ V ČR A VE SVĚTĚ

Bc. Pavel Reich /alternuje Bc. David Lebeda/
/cílová skupina 8 a 9 třídy ZŠ, Gymnázia, SŠ, SOU, VOŠ, NZDM, sportovní zařízení/
Externí lektor nejen zapsaného spolku Imperativ,z.s. Zaměstnanec G4S Secure Solutions
(CZ) na jedné z vedoucích pozic. Dříve Bezpečnostní manažér. Má odpovědnost za
pracovníky G4S Secure Solutions (CZ) a další osoby při zajištění bezpečnosti na všech
akcích Fotbalové asociace ČR na území ČR a v zahraničí v rámci smlouvy mezi G4S a
FAČR. Jeho další činností je na úseku vnitřní bezpečnosti společnosti G4S (interní
vyšetřování, spolupráce s orgány státní správy, bezpečnostní průzkumy a audity). Pavel
Reich v minulosti pracoval rovněž u Policie ČR a svojí kariéru ukončil jako Vrchní komisař
– zástupce vedoucího na oddělení zabývající se problematikou extremismu a diváckého
násilí. Požadavky: PC nebo notebook, dataprojektor, interaktivní tabule či bílá stěna, zvuk
nutný a dobrá nálada. Cena: ZDARMA!
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3. STALKING / STALKING PRO SENIORY

Bc. David Lebeda
/cílová skupina 8 a 9 třídy ZŠ, Gymnázia, SŠ, SOU, VOŠ, NZDM, sportovní zařízení/
Bc. David Lebeda je od roku 2010 předsedou zapsaného spolku Imperativ,z.s. Od cca roku
2004 se zabývá lektorskou činností. V minulosti pracoval rovněž u Policie ČR a svojí
kariéru ukončil jako Vrchní komisař oddělení zabývající se problematikou extremismu a
diváckého násilí. Rovněž byl zařazen ve funkci Styčného důstojníka pro národnostní a
etnické menšiny. V minulosti se také zabýval v rámci Služby kriminální policie Prahy 5
problematikou násilí a mládeže. Požadavky: PC nebo notebook, dataprojektor, interaktivní
tabule či bílá stěna, zvuk nutný a dobrá nálada. Cena: ZDARMA!
4. EXTREMISMUS A MÉDIA

Mgr. Peter Gabal
/cílová skupina 8 a 9 třídy ZŠ, Gymnázia, SŠ, SOU, VOŠ, NZDM a VŠ
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského Bratislava. Dvacet let pracoval v
médiích, zejména jako parlamentní zpravodaj a politický komentátor se zaměřením na
otázky ústavnosti, zákonnosti a lidských práv. V letech 2011-2013 byl hlavním manažerem a
lektorem projektu "Hrozby extremismu / příležitosti demokracie - výchova k aktivnímu
občanství". Po jeho skončení od začátku roku 2014 nadále působí jako lektor prevence
extemismu, mediální výchovy a výcviku mediálních dovedností. Spolupráce s Imperativ,z.s.
od roku 2013. Interaktivní přednáška Požadavky: PC nebo notebook, dataprojektor,
interaktivní tabule či bílá stěna, zvuk nutný a dobrá nálada. Cena: ZDARMA!
5. ŠIKANA ( pouze odpolední vyučování! )

Bc. Jaroslav Hájek
/cílová skupina 8 a 9 třídy ZŠ, Gymnázia, SŠ, SOU, VOŠ, NZDM
V minulosti pracoval rovněž u Policie ČR a svojí kariéru ukončil jako Vrchní komisař
oddělení zabývající se závažnou násilnou trestnou činností. Dnes pracuje jako strážník
Městské policie Praha jako specialista na prevenci kriminality. Ve svém volném čase bude
spolupracovat se zapsaným spolkem Imperativ,z.s. Jeho téma je Šikana. Protože se jedná o
bývalého policistu, má bohaté zkušenosti z praxe. Jeho přednáška bude určena jen pro
odpolední vyučování. Požadavky: PC nebo notebook, dataprojektor, interaktivní tabule či
bílá stěna, zvuk nutný a dobrá nálada. Cena: ZDARMA! O možnosti zapojení tohoto
lektora do projektu a jeho objednání vás budeme včas informovat.

PROPAGAČNÍ A ILUSTRAČNÍ MATERIÁLY (vše zdarma)

Plakáty A3, na žádost pedagogů s konkrétními trest. činy, kterých se může člověk dopustit.
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Placky o průměru 54 mm a samolepka. Cena: ZDARMA!

PŘIPRAVUJEME
Dále připravujeme: Propagační a ilustrační materiály na problematiku Stalking.

Způsob objednání, připomínky a stížnosti
Objednání přednášek a propagačních předmětů je možné na e-mailové adrese:

lebeda@imperativ.cz
Poté se s vámi buď e-mailem či telefonicky (prosím udávejte kontakty a název školy) spojí
lektor a domluvíte se na konkrétním termínu.
V Praze dne 19.4.2017

Bc. David Lebeda
předseda Imperativ,z.s.

