
Žďár ve spolupráci s odborníky pod vedením Luboše Klimenta připravuje unikátní projekt „Žďárská síť“. Projekt má spojit
samosprávy, školy a občany s cílem efektivně čelit hrozbám doby internetové. „Doba internetová přinesla obrovská pozitiva:
sdílení vědomostí, propojení lidí, rychlost komunikace, sociální sítě atd. Bez toho si dneska umí život představit málokdo, ale
bohužel vše má i své stinné stránky. A na ty má reagovat náš projekt Žďárská síť, který bude zajišťovat prevenci proti takovým
jevům. Právě prevence a sdílení informací, které mohou zabránit nežádoucím vlivům na děti je tou cestou, kterou chceme jít. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří nechtějí jenom nečinně přihlížet, a aktivně nám pomohou s realizací projektu,“ uvádí projekt
místostarosta Josef Klement. Na jeden z negativních jevů na internetu upozorňuje film V síti od režiséra Víta Klusáka, který
bude v průběhu března vysílat Kino Vysočina. Nelze ale přehlédnout i další nebezpečí: kyberšikana, nedostatečná mediální
gramotnost a trestná činnost všeho druhu páchaná prostřednictvím internetu od podvodů po prodej drog a dokonce je
zdokumentován i případ nájemné vraždy, kdy pro „nalezení vhodné osoby“ byl použit tzv. darknet market (online obchod
v běžně nedostupné a nekontrolované části internetu). Hledání řešení je komplikované právě pro rozsáhlost a decentralizaci
internetu. Největším problémem je skrytost těchto hrozeb. Když dítě přijde domů opilé nebo zbité od spolužáků, tak je to
vidět, trestná činnost sexuálního predátora bohužel vidět není. Pokud má být projekt úspěšný, tak nemůže cílit jenom na děti
ve školách, ale je potřeba se zaměřit na rodiče a širokou veřejnost. V tomto směru chce město oslovit všechny obce a města
v rámci našeho okresu a požádat je o spolupráci při realizaci skutečně rozsáhlé prevenční kampaně prostřednictvím jimi
vydávaných zpravodajů, sociálních sítí a dalších komunikačních kanálů např. emailů, které využívají ke komunikaci s občany.
Klíčový význam mají samozřejmě školy a těm by měl projekt pomoci tvorbou jednoduchých infoletáků určených nejen
dětem, ale i rodičům a učitelům. „Naší vizí je připravit a rozpracovat jedno maximálně dvě témata na školní rok, prvním tématem
je kybergrooming neboli již zmiňovaní lovci na síti. K tomuto tématu bychom chtěli zpracovat podkladové materiály nejen pro školy,
ale i pro publikaci ve zpravodajích apod.,“ popisuje první kroky právník a pověřenec pro ochranu osobních údajů Luboš
Kliment. (Článek Žďárského zpravodaje publikovaný dne 2.3.2020 – autor red)
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PŘEDSTAVUJE

HARMONOGRAM PROJEKTU ŽĎÁRSKÁ SÍŤ:

5.3.2020 v 17:00 – VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU „V SÍTI“ SPOLU S DISKUZÍ

S ODBORNÍKY – KINO VYSOČINA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

18.3.2020 v 17:00 – PŘEDPOKLÁDANÝ DRUHÝ TERMÍN VEŘEJNÉHO PROMÍTÁNÍ

OD BŘEZNA 2020 - PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU V SÍTI ŠKOLÁM

5.5. 2020 - KONFERENCE K PROBLEMATICE INTERNETOVÝCH HROZEB

ZÁŘÍ 2020 - INFORMAČNÍ KAMPAŇ ŠKOL, OBCÍ A MĚST



Místní kontakty:

Poradenské centrum Kolping
mob: 725 737 808
www.poradenske.centrum.kolping.cz

PPP a SPC Vysočina, pracoviště Žďár n.S. 
(dříve pedagogicko-psychologická poradna)
Okresní metodik prevence, tel: 566 622 387
www.pppaspcvysocina.cz

Adiktologická ambulance Kolping
mob: 608 816 721
http://www.spektrum.kolping.cz/ambulance/index.as
px

Středisko výchovné péče ambulance Žďár n. Sáz., 
mob.: 778 546 210
http://www.stredisko-vm.cz/

Celorepublikové:

Dětské krizové centrum

tel: 420 241 484 149, 

ditekrize.cz

Telefon pro problematiku 

rizik kyberprostoru: +420 778 510 510

Linka bezpečí

116 111, linkabezpeci.cz

Rodičovská linka

606 021 021, www.rodicovskalinka.cz

eBezpečí.cz

poradna.e-bezpeci.cz

Bílý kruh bezpečí

116 006, bkb.cz

Modrá linka

608 902 410, modralinka.cz

„Nejdůležitější je důvěra dítěte ve své nejbližší –

rodiče, učitele apod. Existují také organizace, které

poskytují pomoc a poradenství, a to jak místní, tak

celorepublikové.“ Uvádí Mgr. Renata Horká –

vedoucí Poradenského centra Kolping, dříve Okresní

metodička prevence.

HLEDÁME PARŤÁKY. ZBOŘME ZDI A ŘEŠME 

SPOLEČNĚ SKUTEČNÉ PROBLÉMY!

JAK DOSTAT DŮLEŽITÉ TÉMATA K ŠIROKÉ 

VEŘEJNOSTI:

❑ ÚČASTÍ NA AKCÍCH

❑ ZÍSKÁVÁNÍM A ŠÍŘENÍM INFORMACÍ

❑ USPOŘÁDÁNÍM AKCE

JAK ZÍSKÁVAT A ŠÍŘIT INFORMACE:

❑ EMAILEM – ZAŠLETE ŽÁDOST O ZASÍLÁNÍ 

EMAILŮ NA info@akkliment.cz

❑ FACEBOOK – SLEDUJETE A SDÍLEJTE NA 

https://www.facebook.com/ingjosefklement/

❑ OBECNÍ A MĚSTSKÉ ZPRAVODAJE – LZE 

OTISKNOUT ČLÁNKY PŘIPRAVOVANÉ PRO 

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ

❑ VYVĚŠENÍM ČLÁNKŮ ČI POZVÁNEK NA 

NÁSTĚNKÁCH, DESKÁCH APOD.

NEBOJTE SE POSLAT NÁM VAŠE NÁPADY A PŘIPOMÍNKY, 

JAK TO DĚLAT LÉPE!

KONTAKTNÍ OSOBY: 

Ing. Josef Klement, josef.klement@zdarns.cz

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, kliment@akkliment.cz

PODĚKOVÁNÍ JOSEFA KLEMENTA, 

INICIÁTORA PROJEKTU ŽĎÁRSKÁ SÍŤ

„Zlo v jakékoli podobě nelze tolerovat a nejhorší ze všeho je 

nic nedělat! Jako otec bych chtěl poděkovat všem, kteří 

jenom nekritizují, ale skutečně pomáhají a něco dělají.“  
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