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Z domova

Obětem domácího ná-
silí budou podle vlád-
ního plánu, kterýmá
MFDNES k dispozici,
pomáhat tajné azylové
domy. V každém kraji
byměl být jeden. Cí-
lem je, aby agresor ne-
věděl, kde oběť hledat.

Markéta Březinová
redaktorkaMF DNES

PRAHA Až když si Sylvie uvědomi-
la, že dcera v noci nespí a devítiletý
syn jí nadává stejně sprostě a ve
stejných situacích jako jeho otec,
rozhodla se odmanžela odejít. Zate-
lefonovala do speciálního azylové-
ho domuMagdalenium, který slibo-
val utajení jejího pobytu, a požáda-
la o pomoc.
Manžel byl typický násilník – vy-

hrožoval jí smrtí, když se od něj od-
stěhuje, ponižoval ji, bil ji, nadával
jí. Vydíral ji přes děti. A když se od-
stěhovala, stále se snažil zjistit, kde
žije, aby si ji odvezl zpátky.
Pocit bezpečí a odvahu odejít do-

dala ženě právě skutečnost, že ji
manžel v utajeném domě nenajde.
Takových zařízení je v Česku za-

tím málo, centrálně se neevidují,
odhady hovoří o pěti. Nový Akční
plán pro oběti domácího násilí, kte-
rý bude v nejbližších dnech projed-
návat vláda, teď počítá se zřízením
minimálně jednoho v každém kraji.

Když agresor přece jen přijde
Abymohl utajený azylový důmobě-
tem domácího násilí skutečně po-
máhat, musí se kolem něj dodržo-
vat přísná pravidla. Kde sídlí, vědí
jen vybraní policisté a sociální pra-
covníci. Neměli by o adrese nikde
mluvit a za žádných okolností ji vy-
zradit bývalým partnerům obětí.
Platí v nich také přísnější bezpeč-

nostní opatření. Zvenku nejsou ni-
jak označené a všichni zaměstnanci
musí být vyškoleni na jednání s ná-
silníkem, pokud by se omístě poby-
tu oběti přece jen dozvěděl.

„Běžné azylové domy bez utajení
na to připraveny nejsou, neumějí
jednat s agresory,“ vysvětluje Zden-
ka Bednářová, která je členkou vý-
boru k vládnímu plánu a zároveň in-
spektorkou sociálních služeb.
Ne všechny domy vedené jako taj-

né jsou dnes opravdu nedohleda-
telné. V praxi se stává, že dům slou-
ží nejen obětem domácího násilí,
ale třeba i bezdomovcům, kteří ne-
mají potřebu adresu svého pobytu
tajit. Nově mají být domy striktně
oddělené.
Vláda na tom chce spolupracovat

s kraji a neziskovými organizace-
mi, které se o oběti domácího nási-
lí už dnes starají. Plán proto nepočí-
tá s velkými finančními náklady.
Utajené domy mají být ve všech
krajích do konce roku 2018.

Pošlou za sebe sestru
Adresa běžných azylových domů se
dnes k násilníkovi dostane napří-
klad skrze soudní dokumenty, ne
všichni soudci ji odstraní. Anebo
přes sociální pracovnice, které násil-
ník přesvědčí, že má právo vědět,
kde žijí jeho děti spolu s matkou.
„Násilníci jsou často velmi vlivné

osoby, které si informace umějí
opatřit. Uchylují se také k fintám,
pošlou za sebe třeba sestru a podob-
ně,“ vysvětluje Bednářová. Vládní
plán proto chce nastavit také pravi-
dla fungování domů.
První a základní pomocí pro oběti

domácího násilí dnes nadále zůstá-
vá možnost vykázat násilníka
z domu. Ta platí od roku 2007, poli-
cisté mohou viníka vykázat i bez
souhlasu oběti na deset dní, o delší
době musí rozhodnout soud. Jsou
však situace, kdy to nefunguje. Na-
příklad když důmpatří násilníkovi.
„V posledním domku u lesa ně-

kde na vesnicimůžete někoho vyká-
zat, ale ten se může kdykoliv vrátit.
Uhlídat to není možné,“ říká šéfka
policejního oddělení pro domácí
násilí v Brně Alena Skoumalová.
Podle akčního plánu vlády by se

o domácím násilí mělo více mluvit
v médiích, ale i ve školách. „Díky
tomu ženy nenechávají řešení situa-
ce na poslední chvíli a snaží se požá-
dat o pomoc dřív či útěk napláno-
vat,“ říká Bednářová.

INZERCE

Fakta
Jak ztížit život agresorům

● Plán prevence domácího násilí
obsahuje 70 bodů, které by vláda
měla splnit do konce roku 2018.
Kromě utajených domů pro oběti
násilí počítá například s tím, že by
se násilníci scházeli s dětmi jen
za asistence odborníků.

●Oběti domácího násilí mají do-
stávatmimořádnou dávku
v hmotné nouzi, protože často
utíkají z domova jen s nejnutněj-
ším vybavením. Terapii pro oběti
násilí by měly hradit zdravotní po-
jišťovny.

● Plán dále zavádí několik drobněj-
ších novinek: program prevence
na školách, důkladnější dozor nad
pachateli násilí na internetu, sna-
hu státu prosadit témata domácího
násilí do filmů či o něm dělat více
výzkumů. Plán navazuje na doku-
ment, který už vláda dříve schváli-
la, dá se tak očekávat, že proti ne-
bude ani teď.

Kampaň Vládamá připravit do tří let mimo jiné novou kampaň proti domácímu násilí. Snímek je z dřívější propa-
gační jízdy tramvají po Praze, kterou organizovalo sdružení Rosa. Foto: Jiří Koťátko,MAFRA

Počet vykázaných násilníků Oběti násilí v Česku (v %)
Od 14. 1. 2007 do 30. 11. 2014 policie
vykázala celkem 8 826 lidí.
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každý rok
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„Vícekrát mě
ošetřoval lékař, kvůli
tříměsíční pracovní
neschopnosti jsem
přišla o práci učitelky
v mateřské škole.“
Petra, po roce a půl bydlí sama

„Sprostě mi nadával.
Fyzicky mě napadala
hlavně jeho rodina.
Donutili mě podepsat,
že na ně nepodám
trestní oznámení.“
Kamila, odešla po 12 letech týrání

Pozemky - koupě
Koupím les i s pozemkem. T: 725 809 500513

Umění a starožitnosti
Solidní sběratel koupí - obrazy, hodiny (vše-

ho druhu), hodinky, šavle, mince, housle,

basu, šperky, zlato (i zubní), stříbro, betlém,

sošky sklo, hračky a jiné dekor. Nebo celou

pozůst. Platba v hotovosti; solidní jednání.

Tel.: 604 806 5353852

Sběratelství
Platím nejvyšší ceny za mince, bankovky,

šperky i sbírky - diskrétně. Tel.: 602 802 0402486

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T:

603469105.1411

Motocykly
KOUPÍM AUTO, MOTO A DÍLY, OCTAVIA,

TATRA, ŠKODA, WARTBURG, JAWA, ČZ,

PAV, SIDE DO 1970. T: 775 262 3342683

Koupím Jawa 350 Pérák s TP.

T:6048310703990

Automobily - poptávka
Koupím automobil i bouračku od roku výr.

1995 - 2014, nabídněte. Tel. 606 861 822 2623

Koupím
Les koupím. Tel.: 777 014 870 119

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 1051489

HODINÁŘ koupí vše po jiném hodináři. T:

6023033092309

Koupím jakýkoliv starý a starožitný nábytek

a nábytek z chromovaných trubek. Různé

skříně, skleník, knihovnu, kredenc, špajz,ko-

modu, psací stůl, křesla atd..Vlastní od-

voz.Telefonní číslo : 777 158 819, e-mail:

maca.soucek@seznam.cz2329

Koupím staré elektronky, rádia, mikrofony

aj. zvukovou a radio-techniku. Tel:

7367225222412

Koupím starý nábytek do 70. let, skříně,

knihovny, komody, stoly a křesla. Kupuji

téměř vše z pozůstalosti, jako jsou lustry, ko-

berce, knihy, obrazy, pohledy, odznaky, min-

ce, vyznamenání, sklo a porcelán, figurky, bi-

žutérii, tabatěrky, pudřenky, hračky, vánoční

ozdoby, housle, kalamáře, glóbusy, šavle,

bodáky, helmy a vycpaná exotická zvířata.

Po dohodě kompletní likvidace bytů. mar-

ko45@email. cz Tel.: 604 237 427 2705

Vše od špendlíku až po nábytek! Seriozní ve-

tešník nabízí nejvyšší nákupní ceny, rychlé a

korektní jednání, slušnost samozřejmostí při

výkupu a likvidaci i celých pozůstalostí. Zá-

jem bych měl především o knihy, časopisy,

pohlednice, známky, věci vojenské povahy,

hodinky kapesní i náramkové i nejdoucí, veš-

keré mince, bižuterii, drobnosti ze stříbra,

vše z jantaru, krejč. panny, staré textilie, kra-

jáče, porcelán, obrázky (i silně poškoz.), ne-

známí autoři, atp. Nábytek až do r. 1975, ko-

žichy, šicí a psací stroje, hmoždíře, váhy a

závaží, žehličky, mlýnky, předměty z kovů,

housle a hudební nástroje, autodíly na auto-

mobily před r. 1975, reklamní cedule, ple-

chovky, vánoční ozdoby, betlémy, ošatky pří-

bory - prostě vše, vážně téměř vše na co si

lze vzpomenout. Rádi po dohodě též celou

pozůstalost zdarma vystěhujeme a odveze-

me. Jezdíme všude po Čechách i na Mora-

vě, za Vaše nabídky tisíceré díky. Vaše po-

zůstalost -vetešníkova starost!!! Tel.: 602

229 348 2974

Pianino nebo křídlo. Seriózně.

T:603806202.3024

Solidní ceny za historický nábytek vhodný

do prvorepublikové vily: ložnici, jídelnu, pra-

covnu, sekretář, bufet, příborník, stůl se židle-

mi, stolek s křesly, sedačku, knihovnu i s kni-

hami, koberec, lampu, aj.. Slušné jednání.

Tel. 603478873 (mail: artia99@seznam.cz)3097

Německé vojenské věci z II. svět. války: mas-

káče, přilby, dýky, šavle, celty, boty, vysílač-

ky, optiky, pilotní kukly , kombinézy a zá-

chranné plovací vesty, přístroje, součástky a

vrtule z letadel, atd. Tel.: 602385958

3179

Koupím starý lidový betlém ze dřeva, papí-

ru, chleba, vosku, vánoční ozdoby aj. Mecha-

nický v dřevěné skříňce - pohyblivé figurky

vysoce zaplatím. Přijedu kamkoliv v ČR. Tel:

731835301

3238

Znalec obrazů a starožitností koupí do své

sbírky obrazy od: Zrzavý, Procházka, Radim-

ský, Lada, Gross, Černý, J. Hlinomaz, Al. Kal-

voda, Mousson, Hála, Panuška, Ullmann,

Blažíček, Špála, Frolka, Jambor, Uprka, Ka-

ván, Benka, Mervart, Lhoták, Jíra, Macoun,

Matal, Číla, Hudeček, Holub, Bubeníček. Ky-

tice, krojované postavy, akty, krajiny aj. Pla-

tím ceny podle katalogu. Jezdím na Moravu.

Poradím na t.: 722343270, p. Soukup

3289

KoupímMF 70, Vari - Tera. T: 6038971003369

Koupím jakýkoliv starý a starožitný nábytek

a nábytek z chrom. trubek, různé skříně, skle-

ník, knihovnu, kredenc, špajz, komodu, psa-

cí stůl, křesla atd.. Slušné jednání, vlastní od-

voz. Telefon : 777 126 007, email: sta-

ry.nabytek@seznam.cz3387

Obrazy známých i méně známých autorů,

různých námětů a motivů, po po tel. dohodě

přijedu kamkoliv. Platba v hotovosti. Zaručuji

solidní a rychlé jednání. E-mail:

nab20@seznam.cz T: 7240337333573

Harmonika, heligonka nebo knoflíková či klá-

vesová, flašinety, basa, violončelo, housle,

saxofon. Platba hotově. Tel. 724 047 000 3759

FotografieDrtikol, Sudek, Funke a jiných fo-

tografů za Vaši cenu!!! “Moderní česká

fotografie” za 200 tis. Odhad zdarma.

T.:?732 200 686 email: fotogra-

fie.u@seznam.cz

3875

ČB fotky, knihy, sklo, LP, porcelán,t:

608203342

Týrané ženy se schovají
v domech s utajenou adresou

„Mám strach, manžel
mě hledá, objíždí
všechny ubytovny
a azylové domy.
Píše, že mě zabije,
že nejsem nic.“
Jana, po 40 letech se rozvedla

heutetoday
hoy


