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V pátek 24. ledna 2014 se v prostorách Staroměstské radnici, v Brožíkově sále, uskutečnilo
slavnostní předávání cen policistům v hl. m. Praze. Nad celou akcí převzal záštitu radní pro oblast
zdravotnictví, sociální politiky a bydlení doc. Ing. Mgr. Martina Dlouhého, Dr., MSc. Úvodní slovo
pronesli rovněž ředitel CSSP Mgr. Tomáš Ján, MBA a krajský policejní ředitel plk. Mgr. Martin
Vondrášek. Přítomni byli také další zástupci z pražských obvodních ředitelství, místních oddělení a
Policejního prezidia.
Tento premiérový ročník je nejen oceněním proaktivního a profesionálně-lidského přístupu policistů
na konkrétních místních odděleních v Praze v řešení případů domácího násilí, ale také úzké
spolupráce intervenčního centra CSSP a pražské policie.
V rámci OŘ Praha I byla oceněna místní oddělení Řepy, Krakovská a SKPV Bartolomějská. Za OŘ
Praha II pak převzali dary a ocenění zástupci místních oddělení Košíře, Stodůlky a Vinohrady. Jedním
z nejaktivnějších policejních obvodů je OŘ Praha III, kde uspěla místní oddělení Kyje, které evidovalo
i nejvyšší počet vykázání (16), dále místní oddělení Jarov, Letňany, Kobylisy a Vysočany. Za OŘ
Praha IV, které disponuje rovněž velmi kvalitními a profesionálními policisty, získali ocenění místní
oddělení Jižní Město, Strašnice a Modřany. Zvláštní ocenění krajského policejního ředitele za
metodickou podporu a vysokou angažovanost v řešení případů domácího násilí převzali mjr. Mgr.
Bc. Zdeňka Koudelová, vrchní komisařka z OŘ Praha IV a por. Mgr. Ludmila Nováková z SKPV OŘ
Praha III. Krajský policejní ředitel rovněž ocenil spolupráci intervenčního centra CSSP a metodickou
podporu policistů ze strany ředitele CSSP, Mgr. Tomáše Jána, MBA a Mgr. Barbory Holušové,
vedoucí intervenčního centra CSSP.
Slavnostnímu předání cen předcházel dvouhodinový workshop pro policisty pořádkové a kriminální
služby za účasti tří zástupců rakouské policie z Vídně. Prezentace rakouských policistů se zaměřila na
projekt vídeňské policie, který se realizuje od roku 2008 – tzv. preventivní rozhovory s pachateli
domácího násilí, nebezpečného pronásledování a vyhrožování. Rakouská policie zve k rozhovoru až
80% mužů, kteří se dopouštějí násilí v rodině. Cílem preventivních rozhovorů je snaha snížit počet
případů opakovaného násilí v rodinách. Preventivní rozhovory vedou s pachateli vyškolení policisté specialisté. Projekt preventivních rozhovorů policie s pachateli domácího násilí zaznamenává
v Rakousku natolik dobré výsledky, že se tyto preventivní rozhovory povinně rozšiřují do všech
spolkových zemí Rakouska.
Byli bychom rádi, aby se domácí násilí, jako sociálně-patologický jev, a jeho eliminace ve
společnosti stalo hlavní prioritou Policie ČR, jelikož velmi významně zasahuje do života společnosti
a lidí ve všech společenských vrstvách.

