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Výroční zpráva za rok 2016
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Členové Imperativ,z.s.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bc. David Lebeda, předseda Rady spolku Imperativ,z.s.
Mgr. Petr Korál, 1. místopředseda Rady spolku Imperativ,z.s.
Martin Lebeda, 2. místopředseda Rady spolku Imperativ,z.s.
Bohumil Němec, člen spolku Imperativ,z.s.
Bc. Dušan Vaněk člen spolku Imperativ,z.s.
Jan Vališ,DiS, člen spolku Imperativ,z.s.
Jakub Budina, člen spolku Imperativ,z.s.

(předseda spolku)
(1. místopředseda spolku)
( 2. místopředseda spolku)

Pracovní zařazení:








Bc. David |Lebeda – statutární zástupce, vedení spolku, administrativa, lektor, publikování, ve spolupráci s Ing. Ludmilou Medunovou
účetnictví, vedoucí a autor projektů ,spoluzakladatel t.č.Imperativ,o.s., vedoucí týmu projektu Vojna Pod věží smrti
Mgr. Petr Korál – statutární zástupce, vedení spolku, lektor, publicista, spoluzakladatel t.č. Imperativ,o.s.
Martin Lebeda – statutární zástupce, vedení spolku, příležitostní lektor, doprava, koordinátor projektů, manažér sponzoringu,
koordinátor týmu projektu Vojna Pod věží smrti,
Bohumil Němec – člen týmu projektu Vojna Pod věží smrti,
Jan Vališ, DiS - lektor
Bc. Dušan Vaněk, lektor
Jakub Budina, kamera, foto

Externí pracovníci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bc. Pavel Reich (G4S,a.s.) - lektor, Divácké násilí,
Mgr. Peter Gabal (Asi-milovaní,z.s.) - lektor, Extremismus a média,
Lucie Kalinová, webový správce, grafika
Jana Vališová, grafika
Filip Lebeda, dobrovolník
Ing. Ludmila Medunová, účetní
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Kontaktní údaje:
Oficiální název:
Zkracený název:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Registrace:
Bankovní spojení:
Tel:
e-mail:
web:
sociální síť:

zapsaný spolek Imperativ,z.s.
Imperativ,z.s.
22871284
CZ 22871284
Městský soud v Praze, oddíl L vložka 21474,
237610122/0300, ČSOB a.s.
lebeda@imperativ.cz
www.imperativ.cz
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Lektorská činnost (financováno zadavatelem)
1. 15. 1. 2016, PREV-CENTRUM, lektor: Bc. David Lebeda, Extremismus a kriminalita z nenávisti, 2.000,- Kč
2. 25. 1. 2016, ZŠ Hostivice, lektor: Bc. David Lebeda, Extremismus a kriminalita z nenávisti, 1.000,- Kč
3. 29. 3. 2016, FZŠ Umělecká, lektor: Bc. David Lebeda, Extremismus a kriminalita z nenávisti, 3.200,- Kč
4. 1. 4. 2016, FZŠ Umělecká, lektor: Bc. David Lebeda, Extremismus a kriminalita z nenávisti, 3.200,- Kč
5. 7. 6. 2016, ZŠ Generála Klapálka, Kralupy, lektor: Bc. David Lebeda, Extremismus a kriminalita z nenávisti, 6.007,- Kč
6. 21. 9. 2016, SPŠ, Jaroslava Šípka 187, Stochov, lektor: Bc. David Lebeda, Extremismus a kriminalita z nenávisti, 1.300,- Kč
7. 7. 10. 2016, PREVALIS, ZŠ Radotín, lektor: Bc. David Lebeda, Extremismus a kriminalita z nenávisti, 2.000,- Kč
8. 17.10.2016, PREVALIS, OA Satalice, lektor: Bc. David Lebeda, Extremismus a kriminalita z nenávisti, 2.000,- Kč
9. 19.10.2016, PREVALIS, ZŠ Radotín, lektor: Bc. David Lebeda, Extremismus a kriminalita z nenávisti, 2.000,- Kč
10. 5. 11. 2016, PREVALIS,z.s., ZŠ Drtinova, lektor: Bc. David Lebeda, Extremismus a kriminalita z nenávisti, 4.000,- Kč
11. 22.12.2016, SPŠ Strojírenská a jazyková, Kolín, lektor: Bc. David Lebeda, Extremismus a kriminalita z nenávisti, 1.000,- Kč
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Odborný seminář pro koordinátory prevence kriminality
(duben 2016)
Finanční kalkulace semináře (lektorné a s lektorskou činností spojený materiál):
Příprava a zajištění materiálů (flash, plakáty,letáky, ).................................................................................. 10 000 Kč
lektorné: 1 lektor 500,- Kč/1 hod., 8 lektorů 4.000,- Kč/8 hod...................................................................... 4 000 Kč
Celkem za realizaci celého semináře ….................................................................................................... 14 000 Kč
Hlavní cíle semináře:


Seznámit účastníky semináře se základními informacemi,týkající se problematiky extremismu a kriminality z nenávisti nejen na území
hl.m.Prahy,



Seznámit účastníky semináře s aktuálními informacemi, týkající se problematiky extremismu a kriminality nejen v souvislosti s
migrační krizí,



Prevence kriminality v souvislosti s kriminalitou z nenávisti.
Cílová skupina:odborný seminář určenný manažerům prevence kriminality MČ Praha 1 – 22 a dalším preventistům, kteří pracují s dětmi
a mládeží.
Realizace proběhla: 28.4.2016 v Praze 1, MHMP Mariánské nám 1.
Financováno: MHMP, Odbor zdravotnictví a sociální prevence, oddělení prevence,
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Krajská koordinátorka
MHMP Mgr. Jana
ŠTOSKOVÁ
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Vedoucí oddělení prevence
Mgr. Michala HÁNOVÁ
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KRAV - MAGA
Stalking
(Květen 2016)
V rámci projektu „Nebát se a nelhat“ jsme poprvé vyzkoušeli na přednášce o stalkingu Krav - Maga. Bylo to na ZŠ Werichova v Praze 6,
Řepy. Využili jsme spolupráce s organizací Krav Maga Project (viz foto). Sponzorováno z projektu.(2.000,- Kč)
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Bezpečné prázdniny
(červen 2016 )
Hrát si s dětmi ze ZŠ Praha 1-22 a zároveň je poučit o nebezpečí, která na ně čekají během letních prázdnin. To je preventivněbezpečnostní a informační akce ÚMČ Praha 7, která se konala dne 2.6.2016. Zúčastnili se členové Imperativ,z.s. ve složení Bohumil Bobo
Němec, Jakub Budina a bratři Lebedovi. Financováno z prostředků MČ Praha 7 (3.000,- Kč)
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Seminář o problematice Diváckého násilí
(září 2016)
Dne 12.9.2016 se ve večerních hodinách uskutečnil na Praze 3 seminář, týkající se problematiky tzv. diváckého násilí. Tuto akci
lektoroval externista Bc. Pavel Reich ze společnosti G4S, a.s.. Tento externí lektor s Imperativem spolupracuje od jeho založení. Za to mu patří
velký dík. Je to jeden z předních odborníků na bezpečnost nejen na fotbalových stadionech. V minulosti pracoval u PČR, nejprve u PMJ
(Pohotovostní motorizovaná jednotka) a poté s našim předsedou Bc. Davidem Lebedou (kpt.) na t.č. Správě hl.m. Prahy, Odboru pro boj s
organizovaným zločinem (později přejmenováno na Odbor pro odhalování závažné obecné kriminality), Služby kriminální policie a vyšetřování,
3. oddělení extremismu. Bc. Pavel Reich na konci své kariery u PČR zastupoval v hodnosti majora vedoucího oddělení. Seminář byl uskutečněn
v rámci vzdělávání členů Imperativ,z.s. za přítomnosti místostarosty MČ Praha 3 pana Mgr. Davida Gregora, který se dlouhodobě zajímá o
problematiku extremismu, kriminality z nenávisti a diváckého násilí. Také s ním spolupracujeme v rámci lektorské činnosti pro cílovou skupinu
seniorů v Informačním centru Prahy 3. Dále se této akce zúčastnili pracovníci z organizace Neposeda. Tito naši přátelé pracují s dětmi a mládeží
v nízkoprahových zařízeních. Navštívili jsme s nimiv minulosti pracovní komunistický lágr Vojna u Příbrami, v rámci první fáze přípravy
projektu Vojna -Pod věží smrti. Atmosféra na semináři byla velmi neformální, přátelská a pohodová. Bohužel jedinou chybou bylo, že jsme příliš
pozdě objevili klimatizaci. A tak v místnosti bylo velké vedro. Za to se účastníkům semináře omlouváme. Lektor Bc. Pavel Reich nás seznámil
se základními informacemi, týkající se problematiky diváckého násilí. Rovněž s právními a sociologickými aspekty. Na závěr byl požádán, aby
vyprávěl o své účasti na ME ve Francii. Domnívám se, že jsme získali plno nových informací a i přes problémy s klimatizací byl seminář
úspěšný.
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Veletrh sociálních služeb MČ Prahy 12
(říjen 2016)
Imperativ, z.s. se zúčastnil Veletrhu sociálních služeb P12. Společně s Protect Krav -Maga Říčany zde vystoupili bratři Lebedovi s
tématem Stalking. Financováno z projektu „Nebát se a nelhat“
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Konference v Brně pod názvem:„Prevence kriminality mládeže“.
(prosinec 2016)
DÚM Brno pořádalo konferenci v rámci projektu města Brna „Prevence kriminality mládeže“. První den jsme zahájili konferenci
představením areálu „Otevřené zahrady“ v Brně, kde se konference konala. Po úvodním slovu paní ředitelky DÚM Brno, Mgr. Renaty Ježkové,
se uskutečnila první přednáška paní Doc. PhDr. Věry Vojtové Ph.D., a to pohledem etopedie na rizikové chování jedince. Po krátké přestávce
jsme přivítali odborníka na kyberkriminalitu, pana PhDr. Reného Szotkowského, Ph.D. z Univerzity Palackého Olomouc. Pro všechny
zúčastněné bylo překvapující, jak mohou být sociální sítě a komunikace na internetu nebezpečné a zneužitelné. Po obědové přestávce
interaktivně nabídl svoje téma „Pohled dítěte na sociálního pracovníka“ Mgr. Luboš Pelech, supervizor, kouč a mentor. Na závěr prvního dne se
představili a společně také vystoupili odbornice na šikanu a její řešení, paní Mgr. Helena Adamusová a již zmiňovaná paní Mgr. Renata Ježková
Druhý den jsme začínali tématem drogové problematiky, kde předstoupil pan Mgr. Jan Veselý Ph.D. se svými zkušenostmi z praxe. Extremismus
neboli „Kriminalitu z nenávisti“ lektoroval zkušený p. Bc. David Lebeda. Závěrem dvoudenní konference pak Mgr. Petr Pivoda a Jiří Martinec,
PhD., pracovníci DÚM Brno, sdělovali účastníkům možnosti preventivních opatření v rámci páchání kriminality mládeže Brna. Děkujeme Všem
za účast a věříme, že i nadále s námi budete sdílet příklady dobré praxe. (Zdroj: DÚM Brno)
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Č.j: DOT/04/04/005712/2016
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„Nebát se a nelhat ….. aneb násilí a nenávist není řešení“
Projekt volně navazuje na projekty Imperativ,z.s. z let 2013 – 2015 podporované Magistrátem hl.m. Prahy a zároveň je doplňuje o
problematiku uprchlíků a migrantů v souvislosti s uprchlickou krizí, která zasáhla Evropu a ostře mění celosvětovou politiku a zejména šíří
rasismus, xenofobii a nenávistné projevy.
Spolupracující subjekty
1. IMPERATIV, z. s. s pobočným spolkem Imperativ Victory, p. s.
IČO: 22871284, DIČ: CZ 22871284
registrace: Městský soud v Praze, oddíl L vložka 21474
bankovní spojení: 237610122/0300, ČSOB a.s.
E-mail: lebeda@imperativ.cz
Kontakt: 724 705 492
webová prezentace: www.imperativ.cz
Vedoucí a koordinátor projektu:
Zástupce vedoucího projektu:

Bc. David Lebeda, statutární zástupce Imperativ,z.s.
Martin Lebeda, statutární zástupce Imperativ,z.s.

2. Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Charvátova 145, Praha 1
Krajská koordinátorka prevence kriminality hl.m. Prahy: Mgr. Jana Štosková
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Cíle projektu
Projekt, který je v souladu s prioritami pro oblast prevence kriminality, obsaženými v Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy, a v
souladu s Koncepcí a vládními dokumenty má několik cílů. Hlavním cílem je informování cílové skupiny o problematice extremismu a
kriminalitě z nenávisti a tím předcházet možnému protiprávního jednání. Další důležité cíle:
8. V souvislosti s problematikou extremismu a kriminalitou z nenávisti je důležitým cílem informovat širokou veřejnost o nejčastějších
typech a způsobech páchání trestné činnosti.
9. Rovněž v souvislosti s problematikou extremismu a kriminalitou z nenávisti zvyšovat právní vědomí dětí a mládeže, rodičů a
profesionálů pracujících s mládeží. Informací o této kriminalitě je stále nedostatek.
10. Rovněž je dostatečně odůvodněn závěr, že je potřeba v souvislosti s problematikou extremismu a kriminalitou z nenávisti
zprostředkovávat informace o rizikovém chování, o prevenci násilí o nenávisti ve virtuálním světě i v reálném.
11. S předchozím bodem souvisí cíl: zprostředkovat pro další využití analýzu webových stránek a profilů na sociálních sítí s podezřením
na extrémní projevy či kriminalitu z nenávisti.
Je velmi důležité zdůraznit, že realizací projektu si cílová skupina doplní historické a sociologické informace z hodin dějepisu,
výchovy k občanství a dalších předmětů uvedených v kurikulu základních a středních škol. Projekt rovněž bude klást důraz na morálku a
etické principy demokratické společnosti . Cílová skupina si během projektu osvojí základní znalosti z oblasti práva (trestní právo, občanské
právo, ústavního, přestupkového zákona, shromažďovacího zákona, mezinárodních úmluv apod)
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Fáze a popis projektu
VIRTUÁLNÍ FÁZE. ( webové stránky Imperativ,z.s. a profil na Facebookovém profilu Imperativ,z.s.) V souvislosti s extremismem a
kriminalitou z nenávisti informovat veřejnost o nejčastějších typech a způsobech páchání trestné činnosti.
ad.1) Pracovníci Imperativ,z.s. Mgr. Petr KORÁL a Bohumil NĚMEC v rámci svých povinností v zapsaném spolku, budou
prostřednictvím webových stránek www.imperativ.cz a facebookového profilu Imperativ,z.s. informovat širokou veřejnost o průběhu
projektu a zároveň varovat širokou a odbornou veřejnost o nebezpečí extremismu a kriminalitě z nenávisti. Bude se jednat o 12 příspěvků
na internetových stránkách Imperativ,z.s. v rubrice KoNě (veřejností známé duo novinářů Korál-Němec) a průběžném doplňování profilu
na Facebooku.
LEKTORSKÁ FÁZE. (lektoři Imperativ,z.s. a externí lektoři Imperativ,z.s.) V souvislosti s extremismem a kriminalitou z nenávisti zvyšovat
právní vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících s mládeží.
ad.2) Vzhledem ke zkušenosti a požadavkům škol z minulých let budou využiti tito lektoři:
Bc. David LEBEDA, téma: Extremismus a kriminalita z nenávisti, (DPP)
Mgr. Dušan VANĚK a Jan VALIŠ, téma Úvod do problematiky extremismu, (DPP)
Ing.Mgr. Jan DOČKAL, téma: Islám a radikální islamismus, (DPP)
Bc. Pavel REICH, téma: Divácké násilí /alternuje Bc. David LEBEDA (DPP)
PROPAGAČNĚ - INFORMATIVNÍ FÁZE.V souvislosti s extremismem a kriminalitou z nenávisti zprostředkovávat informace o rizikovém
chování, o prevenci násilí
ad.3a) Pracovníci Imperativ,z.s. a externí grafička Lucie KALINOVÁ zprostředkují
informace o rizikovém chování v souvislosti s
problematikou extremismu a kriminalitou z nenávisti formou výroby propagačně ilustračních materiálů (plakáty, letáky, placky,
samolepky,)

100 ks plakát:A3 – STOP Diváckému násilí (prevence k tr. činu § 358)
100 ks plakát A3 – STOP Kriminalitě z nenávisti ( prevence k tr. činům §§ 352)
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100 ks plakát: A3 – STOP Kriminalitě z nenávisti (prevence k tr. činům §§ 355,356,403,404)
100 ks leták: A5 - Dvě totality stačily (prevence k tr. činu § 405)
200 ks placka: průměr 56 mm STOP Diváckému násilí, (prevence k tr. činu § 358)
200 ks placka: průměr 56 mm STOP Kriminalitě z nenávisti ( prevence k tr. činům § 352)
200 ks samolepka: průměr 10x8 cm Dvě totality stačily (prevence k tr. činu § 405)
ad.3b) Pracovník Imperativ,z.s. Jakub BUDINA zprostředkuje informace o rizikovém chování v souvislosti s problematikou
extremismu a kriminalitou z nenávisti formou výroby videospotu, který by měl být následně využit pro potřeby MHMP a Imperativ,z.s. Ve spotu
se objeví informace o samotném projektu a zároveň o řešení problému s Kriminalitou z nenávisti na území hl.m. Prahy.
VIRTUÁLNĚ BEZPEČNOSTNÍ A INFORMAČNÍ FÁZE. Provádět v souvislosti s extremismem a kriminalitou z nenávisti analýzu
extremistických webových stránek a sociálních sítí a následně cestou Národního centra bezpečného internetu v rámci jejich projektu Safer
internet.cz poskytnout informace Městské policii Praha a Policii
ad.4) Pracovníci Imperativ,z.s. provedou monitoring a následnou analýzu webových stránek a sociálních sítí. Následně cestou Národního
centra bezpečného internetu v rámci jejich projektu Safer internet.cz poskytnout informace Městské policii Praha a Policii ČR
Cílová skupina








Základní školy (7,8.9 třída)
Střední školy ( SOU,SŠ, Gymnázia)
Vyšší odborné školy
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM)
Koordinátoři prevence kriminality P1-22
Metodici prevence na školách
PPP P1-22
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Široká veřejnost

Před vyhlášením tohoto výběrového řízení ve věci: „Poskytnutí grantů pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality“ byl záměr
pracovníků Imperativ,z.s. předjednán s Mgr. Janou Štoskovou a Mgr. Michalou Hánovou
V roce 2015 byl zaznamenán enormní zájem o problematiku extremismu ze strany pedagogických pracovníků a dalších souvisejících
profesí. Musel být navýšen počet lektorů a přednášek ! Rovněž byl prostřednictvím sociálních sítí zvýšen zájem o spolek Imperativ,z.s. a tak by
bylo netaktické nevyužít této skutečnosti ve prospěch prevence kriminality se zaměřením na problematiku extremismu a lidských práv. Tím je
rovněž dostatečně odůvodněn závěr, že projekt ´“Nebát se a nelhat ….. aneb násilí a nenávist není řešení“ volně navazující na projekty z let
2013- 2015 bude pro předcházení kriminality se zaměřením na problematiku extremismu pro cílovou skupinu, ale i pro odbornou veřejnost
účinný a potřebný.
Časový rozvrh projektu
7. Leden 2016 – duben 2016
12. příprava analytické činnost, náměty propagačních předmětů
13. monitoring extremistických webových stránek
14. námět a výroba videospotu
15. příprava lektorské činnosti
8. Květen 2016 – červen 2016
 informování škol o lektorské činnosti
 zahájení lektorské činnosti
 webová prezentace projektu, publikační činnost na www.imperativ.cz a facebooku
 monitoring extremistických webových stránek
 analytická činnost
9. Červenec 2016 – srpen 2016
 opětovné informování škol o lektorské činnosti
 monitoring extremistických webových stránek
 webová prezentace projektu, publikační činnost na www.imperativ.cz a facebooku
 výroba propagačních a ilustračních materiálů
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10. Září 2016 – prosinec 2016
 lektorská činnost
 distribuce propagačních a ilustračních materiálů
 výroba videospotu (dokončení)
 webová prezentace projektu, publikační činnost na www.imperativ.cz a facebooku
 monitoring extremistických webových stránek
 spolupráce s Národním centrem bezpečného internetu
 analytické činnost
 ukončení projektu
 vyhodnocení projektu
 závěrečná zpráva
 vyúčtování projektu
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 780.500,- Kč (spolúčast 4.000,- Kč)
ZÍSKANÁ ČÁSTKA V GRANTOVÉM ŘÍZENÍ MHMP: 500.000,- Kč
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Příloha: propagačních materiálů

Závěrečná zpráva, vyúčtování, reakce dětí
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Nebát se a nelhat
Č.j: DOT/04/04/005712/2016

Již podle názvu projektu „Nebát se a nelhat“ bylo jasné, že se pracovníci Imperativ a jejich externí pracovníci snažili nebát říkat
pravdu a v žádném případě nelhat. To se zejména týkalo extremismua kriminality z nenávisti v souvislosti s tzv. migrační krizí. Cílové
skupině žáků a studentů ze základních škol, středních škol a gymnázií byl v rámci lektorské činnosti ukázán tzv. Status uprchlíka (1951)
a Protokol o uprchlících (1970) a vysvětlen přijímací proces. Bylo poukázáno zejména na povinnosti a práva uprchlíků žadající o azyl z
důvodu války v jejich zemích. Rovněž v této souvislosti jim byly vysvětleny pojmy: populismus, hybridní válka, propaganda a další.
Lektorská činnost se však zaměřila také na „běžné“ problémy související s extremismem, kriminalitou z nenávisti a diváckým
násilí. Lektoři upozornili na zneužívání médií. Velká pozornost byla věnována sociálním sítím a nenávisti ve virtuálním světě. Zláštní
pozornost byla věnována i levicovému extremismu. Zejména v souvislosti s tzv. obdobím vzdoru u mladých lidí, kteří se ve věku 17 – 25
let zařadí mezi anarchistické hnutí. Cílové skupině byla ukázána činnost nejradikálnějších nelegálních uskupení. Vysvětlen byl pojem:
„radikalismus a militarismus“. Bylo poukázáno na možný dvojí pohled na problematiku extremismu v souvislosti s činností
mládežnických komunistických uskupení. Velký zájem ze strany cílové skupiny byl o zločiny komunismu zejména v 50 letech.
Cílová skupina žáků ve věku 13 – 18 let byla poučena v rámci primární specifické prevence se zaměřením na extremismus a
kriminalitu z nenávisti o právních aspektech jednání mladých lidí v souvislosti s touto problematikou. Byly vysvětleny pojmy: „nezletilá
a mladistvá osoba.
Při přednáškách o diváckém násilí byl kladen důraz také na alkoholismus, drogovou problematiku, domluvené bitky mimo
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stadióny a problém s pořadatelskou činností. Jak vzor byla uvedena Velká Británie a její boj proti nejen fotbalovým výtržníkům.
Velká pozornost byla věnována problematice terorismu. Lektoři hovořili o minulosti a způsobu prosazování cílů za pomoci násilí.
Zde se velmi prosadil lektor zabývající se problematikou Islámu a islámského radikalismu. I přes velký zájem o jeho přednášku, lze
konstatovat, že byla určena spíše středoškolské cílové skupině. To samé by se dalo říci i o přednášce týkající se médií a extremismu.
Přesto však o ní byl na základních školách zájem a díky interaktivnímu přístupu lektora by se dalo říci, že byla velkým přínosem.
Do škol bylo distribuováno velké množství propagačních a ilustračních materiálů. Po těchto materiálech byla velká poptávka,
protože v souvislosti s extremismem a kriminalitou z nenávisti je na školách velký nedostatek. Na plakátech a letácích byla zviditelněna
zejména problematika trestního práva. Vyznačeny byly paragrafy z trestního práva, které jsou porušovány. Bylo to i na přání
pedagogických a výchovných pracovníků. Z důvodu nedostatků tohoto materiálů nebylo využito finančních prostředků na opravy či
údržbu vozidel, ale vyrobeno, vytištěno a distribuováno více propagačních a ilustračních materiálů.
Projekt byl rovněž doplněn o problematiku Stalkingu. I o tuto problematiku byl velký zájem.
Projekt pod názvem: „Nebát se a nelhat“ z roku 2016 splnil svůj záměr informovat zejména mladé lidi, pedagogické pracovníky
a výchovné pracovníky ve školství o problematice extremismu, kriminalitě z nenávisti a diváckého násilí v souvislosti s prevencí
kriminality. Byly využity veškeré finanční prostředky.

Odezvy žáků
Žáci 8.B
1. Byla to velice zajímavá a podrobná prezentace, která byla krásně vysvětlena. Doufám, že se s p.Lebedou ještě v 9.tř. znovu potkáme./
Lukáš Kolář /
2. Dříve jsem o extrémismu nic moc nevěděl, ale po této přednášce je tomu jinak. / Patrik Dundych /
3. Mně se přednáška určitě líbila, líbil se mi přístup p.Lebedy k žákům. /J.V.Panenka/
4. Přednáška o extremismu byla velmi poučná pro všechny. /A.Kunová /
5. Zajímavá a poutavá přednáška. Nejzajímavější bylo vidět, jak tenká je hranice mezi právy a porušením zákona, jak i zdánlivě klidně
vystupující skupiny dokáží překvapit krutým chováním. / M.Tichý /
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6. Extremismus – velmi zajímavá přednáška plná různých ponaučení a zamyšlení. / M.Latowski /
Žáci 8.A
1. Tato přednáška mi dala vědomí, že lidé v davu dokáží být stupidní a jednat bez přemýšlení. / B.Červená /
2. Přineslo mi to ponaučení do budoucna, abych si uvědomila, kde je nějaká hranice. / K.Škorpíková/
3. P.Lebeda nám ukazoval videa z fotbalových utkání a viděli jsme ,jak se jejich fanoušci dokáží chovat. I když jsem fotbalista a fandím
Spartě, tak bych si nikdy nedovolil rozbít výlohu, zmlátit jiné fanoušky. / M.Bradáč /
4. Překvapilo mě, jak dokáží být lidé agresívní kvůli fotbalu. / N.Savljak /

Vyúčtování
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Z bezpečnostních důvodů vynechány citlivé údaje
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I v tomto roce probíhala příprava na realizaci projektu Vojna – Pod věží smrti. Jedná se o projekt Specifické primární prevence za využití
zážitkové pedagogiky. Budeme vozit děti do komunistického pracovního lágru Vojna u Příbrami
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Děkujeme
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