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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Na besedě o domácím násilí nebyla o dotazy 
ze strany publika nouze 

CHODOV (24. listopadu 2015) - Poutavá přednáška o domácím násilí a stalkingu přilákala v pondělí 
v podvečer více než dvě desítky lidí do Městské knihovny v Chodově. Besedu vedla Mgr. Eva 
Chalupníková – Doležalová, vedoucí Intervenčního centra v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené 
domácím násilím. Od ní se mimo jiné dozvěděli, kam se mohou lidé obracet, když se ocitnou v 
tíživé životní situaci nebo pokud hledají pomoc pro někoho blízkého. Podstatnou částí přednášky 
bylo i povídání o tom, jaké má znaky domácí násilí, jak ho lze rozpoznat, koho se týká a jak se cítí 
člověk, jenž zažívá útlak ze strany násilníka.  
 
Během debaty padalo mnoho zajímavých dotazů, na které přednášející ochotně odpovídala. Jedna z 
divaček se například ptala, nakolik násilné chování ovlivňuje drogová závislost. Další z návštěvníků se 
zajímal o to, kolika lidí se domácí násilí týká a jak moc je tento jev pro naši společnost závažný. Do 
diskuze se zapojoval také velitel Městské policie v Chodově Ladislav Staněk, který se v dané 
problematice velice dobře orientuje. Doplňoval přednášející a reagoval na dotazy z publika.  
 
Besedu připravila nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Chodov a za podpory zdejší radnice. Další přednáška pro veřejnost se bude konat ve čtvrtek 10. 
prosince od 17 hodin v zimní zahradě Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří. 
Občerstvení pro návštěvníky je zajištěno. Vstup na akci je zdarma.  
 
Sérii přednášek pořádá Pomoc v nouzi, o.p.s. v rámci projektu ´Bojovníci proti násilí na ženách´, který 
je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Hlavním cílem je 
rozšíření poskytování odborné pomoci týraným osobám a eliminace domácího násilí na ženách a 
stalkingu. Projekt je zaměřený na celý Karlovarský kraj a potrvá do dubna 2016. 
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