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Městská část Praha 14
Úřad městské části
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
k rukám Bc. Kristýna Štaffová
koordinátorka prevence kriminality
Věc:

Zpráva o projektu spolku Imperativ,z.s. a Městské části Praha 14

V příloze vám zasílám zprávu o proběhlém společném projektu zapsaného spolku
Imperativ,z.s. se sídlem v Praze 4, ul. Kovařovicova 1141/3, 142 00 a Městské části Praha 14,
ÚMČ, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Bratří Venclíků 1073, Praha 9, 198 21. Tento projekt
se v souvislosti s lektorskou činností a výrobou informačně-preventivních letáků, týkal
problematiky extremismu, kriminality z nenávisti (Hate Crime) a diváckého násilí.
-le-

V praze dne 26.1.2015

Bc. David Lebeda
předseda Imperativ,z.s.
Statutární zástupce
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Objednávka ( 2014/0070/OSVZ_OddE/JŠ)
1) Výroba letáků A5 (400 ks, finanční kalkulace: 1 ks /30,- Kč, 400 ks /12.000,- Kč, položka
zahrnuje náklady na zpracování a tisk 400 ks letáků s extremistickou tématikou)
2) Preventivní přednášky ( Úvod do problematiky extremismu, Divácké násilí, 500,- Kč/ 1h)
 ZŠ Bratří Venclíků, (Lebeda, Reich, celkem 3.000,- Kč /6 hod)
 ZŠ Hloubětínská
(Lebeda, Reich, celkem 2.000,- Kč / 4 hod)
 ZŠ Šimanovská
(Lebeda, Reich, celkem 2.000,- Kč / 4 hod)
 ZŠ Chvaletická
(Lebeda, Celkem 1.000,- Kč/ 2 hod)
Celkem: 8.000,- Kč/ 16 hod






ad 1) Bylo vyrobeno 200 letáků A5 pod názvem: „Kdo neskáče není čech a 200 letáků“
a 200 letáků A5 pod názvem: „Hate Crime“ (400 letáků jednostranných),
ad 1) Bylo vyrobeno 200 letáků A5 pod názvem: „Kdo neskáče není čech a 200 letáků“
a 200 letáků A5 pod názvem: „Hate Crime“ (400 letáků oboustranných),
ad 1) ÚMČ, koordinátorce prevence kriminality bylo poskytnuto mimo objednávku
celkem cca. 100 plakátů A3 (Kdo neskáče není čech, Hate Crime) z důvodu
nenaplánování další spolupráce v roce 2015,
ad 1) V průběhu roku 2014 bylo na území MČ Praha 14 uskutečněno lektory Imperativ,z.s.
cca. 10 přednášek na různých ZŠ a SŠ v rámci projektu MHMPa Imperativ,z.s. pod
názvem: „Imperativ proti nenávisti“
ad 2) Bc. David Lebeda uskutečnil lektorskou činnost v ZŠ (viz. výše) na území MČ
Praha 14. Téma: Úvod do problematiky extremismu. (8 a 9 třídy)

Lektor Bc. David Lebeda ze spolku Imperativ,z.s. se během přednášek zaměřil na právní a
sociologické aspekty kriminality z nenávisti. Rovněž se zaměřil na nejčastější problémy spojené s
tzv. diváckým násilím, náboženským extremismem a ekologickými aktivisty. Poučil žáky o
správném chování na demonstracích, shromážděních a při dalších aktivitách. Ukázal na ilustračních
a filmových ukázkách nejčastější protiprávní jednání. V souvislosti s aplikací Zákona o PČR
vysvětlil pravomoce policie při bezpečnostních opatřeních.
Informace o možných konkrétních problémech na školách jsou uvedeny ve zprávě pro
koordinátorku prevence kriminality MČ Praha 14.


ad 2) Bc. Pavel Reich uskutečnil lektorskou činnost v ZŠ (viz. výše) na území MČ Praha
14. Téma: Divácké násilí (8 a 9 třídy)

Lektor Bc. Pavel Reich ze společnosti G4S,a.s., externí lektor Imperativ,z.s. se během
přednášek zaměřil na právní a sociologické aspekty této problematiky, kterou lze rovněž zařadit
mezi extrémní rizikové chování (extremismus). Rovněž se zaměřil na nejčastější problémy spojené
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s tzv. diváckým násilím. Poučil žáky o správném chování na stadionech i mimo ně. Ukázal na
ilustračních a filmových ukázkách nejčastější protiprávní jednání. V souvislosti s aplikací Zákona o
PČR vysvětlil pravomoce policie při bezpečnostních opatřeních. Ukázal žákům situaci na
stadionech v zahraničí a porovnal jí se situací v ČR. Bc.
Informace o možných konkrétních problémech na školách jsou uvedeny ve zprávě pro
koordinátorku prevence kriminality MČ Praha 14.

V Praze dne 26.1.2015
Bc. David Lebeda
vedoucí projektu
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