Poznejme se navzájem
Dne 5. 9. 2016 proběhne v České Lípě 2. ročník projektu Poznejme se navzájem
organizovaného Policií ČR spolu s dalšími partnery. Partnery jsou Euroškola v České Lípě,
Město Česká Lípa, Probační a mediační služba, Dětský domov v České Lípě a ZŠ, PŠ a MŠ
Moskevská v České Lípě.
Cílem je vzájemné hlubší poznání dětí ze sociálně vyloučených skupin, sociálně
znevýhodněných skupin a žáků studijního oboru Bezpečnostní služby Euroškoly v České Lípě
během celého programu.
Účastníci budou stejně jako v minulém ročníku také získávat nové poznatky a zážitky.
Organizace:







Účastníci budou rozdělení do tří skupin, v nichž budou začlenění zástupci všech tří
výše jmenovaných sociálních skupin.
Předpokladem je osmičlenná skupina.
Skupiny postupně projdou všemi stanovišti.
Celá akce je dobrovolného charakteru, proto by měli být vybrány děti, které mají o
účast zájem.
Pod pojmem účastníci jsou myšleni žáci a studenti.
Věková rozpětí předpokládáme na základě zkušeností z minulého ročníku mezi 12 a
17 lety.

Datum a čas konání:


Pondělí 5. 9. 2016 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Místo konání:



Prostory ÚO PČR v České Lípě v ul. Pod Holým vrchem 1734 (tělocvična s tatami,
pracoviště kriminalistického technika, přednášková místnost).
Prostory Dětského dopravního hřiště v České Lípě v ul. Arbesova 1955.

Harmonogram:







08:00 hodin – 08:10 hodin – zahájení, seznámení s programem v zasedací místnosti
na ÚO Česká Lípa.
08:10 hodin – 11:00 hodin – Průběh ukázek na třech stanovištích v prostorách PČR
ÚO v České Lípě (tělocvična, pracoviště SKT, přednášková místnost).
11:15 hodin – 11:45 hodin – Občerstvení v zasedací místnosti na ÚO Česká Lípa.
11:45 hodin – 12:00 hodin – Přesun z ÚO na Dětské dopravní hřiště.
12:00 hodin – 13:30 hodin – Program čtvrtého stanoviště na Dětském dopravním
hřišti v České Lípě.
13:30 hodin – 14:00 hodin – Ukončení programu, předání účastnických listů a dárků
v podobě reflexních prvků.

Program:








Zahájení a seznámení s programem Mgr. por. Mojmír Železný, pprap. Václav Tatíček.
Zasedací místnost na ÚO.
Stanoviště č. 1 – Tělocvična s tatami na ÚO. (nprap. Bc. Tomáš Komárek, Mgr. Petra
Špinková). Ukázka sebeobrany a prostředků PČR. Problematika týkající se obětí
trestných činů. Modelové situace.
Stanoviště č. 2 – Přednášková místnosti na ÚO. (nprap. Zdeněk Ryšlavý, DiS).
Problematika kyberšikany.
Stanoviště č. 3 – Pracoviště SKT. (konkrétní technik bude upřesněn). Ukázka
pracoviště kriminalistického technika včetně provádění vybraných úkonů
kriminalistického technika. Ukázka nové pojízdné laboratoře.
Stanoviště č. 4 – Dětské dopravní hřiště. (pprap. Filip Hloušek, Eva Sadílková).
Modelová situace dopravní nehody, příčiny, následky, právní povědomí v případě
neposkytnutí první pomoci, prevence, základy slušného chování účastníka silničního
provozu.

Občerstvení bude zajištěno ve smyslu pitného režimu a lehkého zakousnutí (bagetka,
croissant, tatranka, apod.) Tuto položku zaopatřuje Euroškola.
Dárkové předměty – reflexní prvky poskytuje Město Česká Lípa.
V pondělí dne 29. 8. 2016 v 10:00 hodin proběhne v krizové místnosti na ÚO v České
Lípě schůze realizačního týmu. Je potřeba potvrdit účast prostřednictvím mailu, případně
telefonicky pprap. Tatíčkovi.

Realizační tým:












PČR: pprap. Václav Tatíček, tel.: 606163221, email: xvencl@seznam.cz
PČR: por. Mgr. Mojmír Železný, tel.: 603787474, email: mojmir.zelezny@pcr.cz
PČR: nprap. Bc. Tomáš Komárek, tel.: 608861124, email: tomas.komarek@pcr.cz
PČR: nprap. Zdeněk Ryšlavý, DiS., tel.: 773654280, email: zdenek.ryslavy@gmail.com
PČR: pprap. Filip Hloušek, tel.: 737745978
Euroškola Česká Lípa: Mgr. Michaela Hostinská, tel.: 724319040, email:
hostinska@eso-cl.cz
Město Česká Lípa: Eva Sadílková, tel.: 603561106
Město Česká Lípa: Anna Hlinčíková, tel.: 731435034, email: hlincikova@mucl.cz
Probační a mediační služba: Mgr. Petra Špinková, tel.: 734353609, email:
pspinkova@pms.justice.cz
Dětský domov v České Lípě: Mgr. Ilona Hellerová, tel.: 602626206, email:
dd.ceskalipa@gmail.com
ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská v České Lípě: Mgr. Jindřiška Pomikálková, tel.: 603591266,
736752280, email: zsms@seznam.cz

