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Veletrh FSDayS 2014 začíná už za měSíc

Významná událost v oboru bezpečnosti Mezinárodní veletrh Prague Fire 
& Security Days 2014 se uskuteční ve dnech 16. – 20. září 2014 v PVA 
EXPO Praha v Letňanech. Bude se opět konat souběžně s největším 
a nejnavštěvovanějším stavebním veletrhem FOR ARCH 2014. Tato 
skutečnost přináší ojedinělé oborové propojení bezpečnosti se 
stavebnictvím, celý komplex veletrhů každoročně navštíví více než 
70 000 návštěvníků. V letošním roce je jediným odborným veletrhem 
s bezpečnostní a protipožární tematikou v ČR. Veletrh FSDays 2014 
opětovně získal záštitu ministra vnitra a odborníci z Ministerstva 
vnitra a Policie ČR se také aktivně zúčastní veletrhu i doprovodného 
programu.

Více informací naleznete zde

mapa Sociálně Vyloučených lokalit 

Velké terénní šetření ve více než dvou stovkách vytipovaných obcí v ČR 
má za úkol sledovat, jaká je tam míra sociálního vyloučení a s čím se lidé 
musí vyrovnávat. Akce je součástí Analýzy sociálně vyloučených lokalit 
v ČR, kterou pro ministerstvo práce a sociálních věcí provádí společnost 
GAC. Problematika chudoby a sociálního vyloučení se týká nejen menšin, 
ale také jisté části majoritní populace. Intenzivní šetření proběhne 
v reprezentativním výběru 205 obcí tak, aby výzkum postihl celou škálu 
obcí co do jejich velikosti, geografického rozmístění v jednotlivých krajích 
či počtu obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Respondenty budou 
představitelé samosprávy, úředníci sociálních odborů či úřadů práce, 
poskytovatelé sociální pomoci, zástupci škol a společenských organizací, 
policisté a samotní obyvatelé.

Více informací naleznete zde

http://www.mvcr.cz/clanek/veletrh-prague-fire-security-days-2014-zacina-uz-za-mesic.aspx
http://www.mpsv.cz/cs/18598


projekt Stop náSilí Ve Vztazích

Diakonie ČCE ve spolupráci s Tavola Valdese a za finanční podpory 
Otto per Mille realizuje projekt Stop násilí ve vztazích. V rámci SOS 
centra krizové pomoci poskytuje lidem, kteří mají problémy s agresí ve 
vztazích, program párové terapie. Tento program vychází z přesvědčení, 
že násilné formy chování a špatné komunikační vzorce se mohou změnit. 
Program je vhodný pro partnery, mezi kterými dochází k tzv. „situačnímu 
partnerskému násilí“. Při něm není hlavním cílem moc a kontrola nad 
partnerkou, ale eskalují hádky, ponižování, urážky a fyzické napadání, 
nedošlo však ještě k vážnému narušení vztahu a oba mají zájem na dalším 
společném soužití. Terapie bývá prevencí rozvoje závažnějších forem 
domácího násilí a transgeneračního přenosu špatných komunikačních 
vzorců. 

Více informací naleznete zde
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ŘíDím – piju nealko piVo 2014

Policie ČR ve spolupráci se svazem pivovarů a sladoven organizuje od 
27. června 2014 do 1. září 2014 již počtvrté akci s názvem ,,Řídím, 
piju nealko pivo“. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu a snížení rizika dopravních nehod zapříčiněných osobami 
pod vlivem alkoholu. Zapojeni jsou policisté z dopravní služby, 
z preventivně informačního oddělení jednotlivých krajských ředitelství 
policie a promotérky a promotéři Českého svazu pivovarů a sladoven. 
Při silničních kontrolách jsou řidiči za nepožití alkoholu před jízdou 
odměňováni alkotesterem, nealkoholickým pivem a kartičkou, která 
obsahuje orientační informace o odbourávání alkoholu v krvi.

Více informací naleznete zde

policie apeluje - bezpečnoSt na huDebních FeStiValech

S větším počtem lidí roste riziko krádeží, závažnějších i násilných 
trestných činů. Policie České republiky každoročně připravuje 
bezpečnostní opatření na kulturních a sportovních akcích. Podílí se na 
nich uniformovaná i neuniformovaná policie ve spolupráci s městskou 
policií, případně bezpečnostní agenturou a pořadateli. Policie apeluje, 
aby návštěvníci dbali na svou bezpečnost, věnovali pozornost svým věcem 
a předešli tak krádežím. Pachatelé odcizují zejména věci, které se dají 
rychle zpeněžit, např. mobilní telefony, šperky, peněženky s hotovostí, 
ale i platební karty. Policisté dosud dohlédli na čtyřiašedesát velkých 
festivalů a v srpnu a září budou na dalších pětapadesáti akcích.

Více informací naleznete zde

aby léto bylo bez požárů

V létě hasiči likvidují nejvíce požárů. Mají také nadprůměrný počet 
technických zásahů – u nehod, úniků nebezpečných látek, práce na 
vodě, otevírání uzavřených prostor, odstraňování překážek, likvidace 
nebezpečného hmyzu apod. Mezi typicky letní zásahy hasičů patří požáry 
travních a lesních porostů od neopatrně rozdělaných táborových ohníčků 
nebo nedopalků cigaret, požáry na polích od jisker ze zemědělské techniky, 
vznícení porostu od výfuku nevhodně zaparkovaného automobilu apod. 
Dodržujte preventivní rady a doporučení k zabezpečení majetku před 
požáry a k ochraně zdraví vašeho i vašich dětí. 

Více informací naleznete zde

http://www.skp.diakonie.cz/projekty/stop-nasili-ve-vztazich/
http://www.policie.cz/clanek/ridim-piju-nealko-pivo-2014.aspx
http://www.policie.cz/clanek/bezpecnostni-opatreni-na-hudebnich-festivalech.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/aby-leto-bylo-bez-pozaru.aspx

