
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 20. 9. 2018

Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 3

Sekce: Stalo se

Název článku: Myslíme na sebe

Autor: Kateřina Hubertová

Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180322

Myslíme na sebe

Kateřina Hubertová

SKIP 08 Východní Čechy a Knihovna města Hradce Králové uspořádaly v úterý 22. května 2018 odborný seminář 

s názvem Myslíme na sebe. Pokud se vám zdá, že jste podobný název už někde slyšeli, máte pravdu. Letošní seminář 

lehce navazoval na loňské školení.[1] Pokračování bylo přáním účastníků, protože téma je velmi užitečné, praktické a 

využitelné jak v osobním, tak i pracovním životě.

Na semináři se vystřídali dva lektoři a posluchače maximálně zaujali. Oba pánové (ano, vnesli jsme do knihovnického, 

značně feminizovaného, světa krapet testosteronu) jsou zároveň i policisty, ač jeden u státní a druhý u městské policie. 

Z mnoha jejich titulů a funkcí vyberme to, že jeden je i tiskový mluvčí a druhý lektoruje sebeobranu. Z toho se také 

odvíjel obsah jejich přednášek.

O Hranici mezilidských vztahů přednášel kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, vrchní komisař a tiskový mluvčí Policie ČR. 

Z vlastní policejní praxe a zkušeností vyprávěl o tom, co je a co není protiprávní, a co může potkat každého z nás. 

Střípky skutečných případů, o kterých jsme třeba i slyšeli v médiích. Věci, které se dnes a denně dějí a které, když 

máme štěstí, nás mohou minout. Ovšem tomu, abychom se jim vyhnuli, musíme napomoci i vlastním chováním a 

obezřetností, kterou se nám lektor snažil vštípit. Velmi překvapivou částí přednášky byly skutečné příklady kyberšikany 

a chování dětí na internetu. Asi nikdo z posluchačů si předtím neuvědomoval, jak vážná situace je.

Druhý lektor, PhDr. Jaroslav Matoušek z Městské policie Hradec Králové, v přednášce Ubráníme se? hovořil o 

sebeobraně teoreticky i o konkrétních technikách, co dělat, když se nám nepodaří včas zmizet a krizové situaci se 

vyhnout. Došlo i na praktický výcvik, kdy se všichni účastníci přesunuli do většího a volnějšího prostoru a vzájemně, 

sami na sobě a sousedovi zkoušeli a trénovali pod dohledem PhDr. Matouška hmaty a chvaty. Bylo u toho hodně 

smíchu i dotazů, diskusí k tématu a dozvuků v následujících dnech.

Oba pánové měli pro posluchače mnoho rad. Pokud bychom se to pokusili lehce shrnout… Všude, kde se pohybujeme, 

sledujme okolí a vyhodnocujme situaci. Předvídejme, co by se mohlo stát. Vše, co se vymyká normálu, je zvláštní a 

hodné naší pozornosti. Nenadbíhejme nerozvážným chováním svízelným situacím. Nechávejme si odstup. Podvědomě 

si hlídejme ústupové cesty. Nenabízejme vlastní chyby a nepozornost ke zneužití. A když už selžeme a v nějaké svízeli 

uvízneme, snažme se nepanikařit a nedat se zadarmo. Nejlepší obrana je útěk. Hlas může být velmi účinnou zbraní. Ve 

zbraň se může proměnit zcela vše. A paniku si nechme na doma po akci.

Účastníci byli zpětně požádáni o hodnocení semináře. Zcela všichni ocenili výborné přednášející i potřebnost a 

užitečnost tématu. Jednu reakci si dovolím citovat na závěr: „Úžasná pro mě byla přednáška týkající se i bezpečnosti na 

internetu. Souhlasím s názorem přednášejícího, že v této oblasti zásadně chybí informovanost žáků a studentů na 

školách. I knihovny by mohly být nápomocné a pracovat s dětmi na jejich právním povědomí.“
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[1] Více v článku Mysleme i na sebe 3. čísla zpravodaje U nás z roku 2017 na https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-

pdf_archiv/20170329.pdf.
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