
Stránka 1 z 15 
 

Program prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou 

ZA ROK 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Stanislava Valterová, koordinátorka prevence kriminality, 
 ve spolupráci s Pracovní skupinou prevence kriminality 

Kralupy nad Vltavou, 04.02.2022 



Stránka 2 z 15 
 

Strategické dokumenty prevence kriminality 

 
Program prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou (dále jen PPK) pro rok 2021 byl 
zpracován v souladu se schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 
až 2020 (dokument vlády ČR – platnost prodloužena kvůli pandemii, stále se čeká na schválení 
nového dokumentu), koncepcí prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2018 – 2021 a 
se Strategickým plánem prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na roky 2019 – 2020 
(platnost prodloužena na doporučení MV ČR, čeká se na aktualizaci dokumentu vlády ČR). 
Vycházel především z aktuálních dat zpracovaných v Bezpečnostní analýze vypracované za rok 
2020, která obsahuje informace o bezpečnostní situaci v Kralupech nad Vltavou, o problémech 
s různými typy trestné či jiné protiprávní činnosti za uplynulé období. 
 
 

Program prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou v roce 2021 

 

CÍLOVÁ SKUPINA: Občané z ORP Kralupy nad Vltavou 

PRORITA PPK:  -    prohlubování právního vědomí občanů – přednášky MP; „SPOLEČNĚ      
                                            PROTI KRIMINALITĚ“ 

 
 - zvyšování pocitu bezpečí - forenzní značení jízdních kol 

a kompenzačních  pomůcek;  projekt Asistent prevence kriminality. 

 -   lepší informovanost občanů o dění v oblasti prevence ve městě – 
Web: http://www.bezpecnekralupy.cz/. 

 -   Aktivní zapojení veřejnosti do Programu prevence kriminality – Noc 
venku. Primární protidrogová prevence – projekt REVOLUTION TRAIN 
– protidrogový vlak;  

 

CÍLOVÁ SKUPINA: Děti a mládež ORP Kralupy 

PRIORITA PPK: Podpora spolupráce města, městské a státní policie, škol, volnočasových 
aktivit a ostatních aktérů prevence kriminality – LOUČENÍ 
S PRÁZDNINAMI. Celoměstské hry pro děti „Detektivní pátrání Tondy 
Kralupy“. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA: Rodiny s dětmi dlouhodobě ohrožené krizovou sociální situací 
(nezaměstnanost, závislost na dávkách, nízký nebo žádný příjem, malá 
sociální mobilita a obtíže při kontaktu s institucemi), kterou rodiče 
nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení 
vývoje dítěte. 

 

 

http://www.bezpecnekralupy.cz/
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PRIORITA PPK: Práce s těmito rodinami, pokračování v projektu PAPRSEK, který se 
zaměřuje na děti ve věku 6 – 15 let z těchto rodin. 

 

Finanční zajištění Programu prevence kriminality v roce 2021 

 

Projekty a akce Programu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou můžeme rozdělit 
do dvou skupin podle způsobu jejich financování: 

1.  Projekty a akce PPK financované pomocí státních dotací se spoluúčastí města. 

2. Projekty a akce PPK plně financované z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou. 

 
V roce 2021získalo město dotaci na celý projekt Společně proti kriminalitě 2021 z Fondu 
prevence kriminality Středočeského kraje ve výši 99.000 Kč. 
 
 

Projekty a akce PPK realizované v roce 2020 

 

ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY 

Městská policie v roce 2019 začala realizovat projekt na základě výzvy Ministerstva vnitra České 
republiky. V období od 1. května 2019 do 31. prosince 2021 byli u Městské policie Kralupy nad 
Vltavou zaměstnáni dva APK. 

APK vykonávali hlavně pochůzkovou činnost s cílem snížení rizika páchání trestné činnosti, 
přestupků a zvýšení bezpečnosti. Při své činnosti úzce spolupracovali se strážníky a manažerem 
prevence kriminality. (Podrobnější přehled činnosti APK viz příloha č. 1) 

Celkové náklady pro rok 2021  687.265,94 Kč 
Dotace od MV ČR pro rok 2021  562.268,95 Kč 
Spoluúčast města pro rok 2021  124.996,99 Kč 

 

PAPRSEK  

Projekt určený dětem ze sociálně znevýhodněných rodin ve věku 7 -15 let se v roce 2021 
uskutečnil bez dotační podpory. Žádost o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje 
byla podána, ale dotaci jsme pro velký počet žádostí tentokrát nedostali. Projekt byl tedy 
financován z rozpočtu odboru sociálních věcí, školství a kultury. Pobytu v ŠvP Mokrosuky se 
zúčastnilo celkem 12 dětí. 

Celkové náklady projektu: 99.400 Kč 
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SPOLEČNĚ PROTI KRIMINALITĚ 

Jde o celoroční projekt, který měl svou velmi úspěšnou premiéru v roce 2019  a který si klade za 
cíl upozornit na rizika kriminality a trestné činnosti, která jsou kolem nás a se kterými se 
můžeme setkat v každodenním životě. První akcí v projektu v roce 2021 bylo v květnu první kolo 
celoměstské hry „Detektivní pátrání Tondy Kralupy“. Hra měla u dětí i pedagogů velký úspěch, 
což nás motivovalo k přípravě zářijového druhého a prosincového třetího kola. Celkem se série 
„pátrání“ zúčastnilo 108 dětí a každého kola 3 třídy ze tří základních škol v Kralupech na Vltavou. 

Na podzim jsme zahájili sérii prezenčních přednášek (září-listopad) především pro odbornou 
veřejnost – pedagogy, lektory z neziskových organizací, městské strážníky, preventisty z PČR. 
Průměrná účast na přednáškách byla 20 účastníků.  

21. září 2021 
 PhDr., Mgr. Jan Traxler – KYBERŠIKANA (1x pro odbornou, 1x pro širokou veřejnost) 
 
26. října 
 Doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA – BEZPEČNOST NA ŠKOLÁCH 
 
22. listopadu 
Doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA – RADIKALIZACE A EXTRÉMNÍ NÁSILÍ DĚTÍ A 
MLÁDEŽE 
 
V listopadu jsme realizovali venkovní výstavu o problematice bezdomovectví se zaměření na 
ženy žijící bez domova. Připravovaná výstava o složkách IZS, která měla proběhnout ve 
spolupráci se složkami IZS a měla být určena převážně žákům ZŠ, byla na poslední chvíli kvůli 
další vlně pandemie odložena. Složky IZS byly zaneprázdněny a školy se potýkaly s karanténami 
a neúčastnily se žádných akcí. S připravenou výstavou počítáme pro letošní rok a navíc ji 
rozšíříme o interaktivní 90 minutový program pro školy ve spolupráci s městskou a státní policií 
a BESIPem.  

Ve spolupráci s Městskou policí Kralupy nad Vltavou jsme připravili a vydali preventivní 
omalovánky pro děti, které postupně distribuujeme v rámci preventivních přednášek a 
programů do mateřských a základní škol, k dispozici jsou i v infocentru městského úřadu.  

Divadelní preventivní představení pro seniory je ve fázi zkoušení. V roce 2021 jsme ve spolupráci 
s Krajským ředitelstvím PČR Středočeského kraje dali dohromady potřebný materiál, podle 
kterého byl sepsán scénář a divadelníci z DS Scény začali na podzim představení zkoušet. 
Premiéra by měla být na podzim 2022. O divadelní představení projevilo zájem preventivní 
oddělení PČR SK a domlouvá se další možná spolupráce po celém Středočeském kraji. 

Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Minice jsme natočili preventivní video o hašení 
pánve, což je jedna z nejčastějších příčin požáru v domácnostech. 
 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=1GIRG7U388Y 
 
Celkově je širokou i odbornou veřejností projekt hodnocen velmi kladně a pochvalně. Již jsme 
zahájili přípravy na rok 2022. 

Celkové náklady projektu v roce 2021 111.262 Kč 
Dotace od Středočeského kraje    99.000 Kč 
Spoluúčast města      12.262 Kč 

https://www.youtube.com/watch?v=1GIRG7U388Y
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FORENZNÍ ZNAČENÍ – pokračování projektu 

Jedná se o metodu forenzního identifikačního značení majetku syntetickou DNA, která není 
pouhým okem viditelná. Každý předmět (kolo, koloběžka nebo kompenzační pomůcka), který 
byl majitelem dodán, byl označen a opatřen příslušnou samolepkou, která varuje a informuje 
potencionálního pachatele, že tento předmět je chráněn syntetickou DNA. Značený majetek byl 
zaevidován do lokálního registru a poté byla data zaslána do Národního registru forenzního 
identifikačního značení. Od roku 2020 jsou značící sady nakupovány z rozpočtu Městské policie 
Kralupy nad Vltavou. Značení proběhlo v roce 2021 9x a bylo označeno 169 předmětů. 

Celkové náklady za rok 2021  20.280 Kč     (nákup 2 značících sad z rozpočtu městské policie) 

35 ml v hodnotě       7.290 Kč 
50 ml v hodnotě   12.990 Kč 
 

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

Preventivní akce zaměřená na aktivní využití volného času financovaná z rozpočtu města 
Kralupy nad Vltavou proběhla 04.09.2021. Loučení s prázdninami je akcí Komise školské a 
prevence kriminality RM Kralupy nad Vltavou. Dalšími partnery, kteří se aktivně na pořádání 
účastnili, byli: Sportovní komise RM Kralupy nad Vltavou, Dům dětí a mládeže Kralupy nad 
Vltavou, sportovní oddíly Kralupska, Městská policie Kralupy nad Vltavou a Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Mělník.  

Celkové náklady      50.400 Kč     
Z rozpočtu Komise školské a prevence kriminality  27.400 Kč 
Spoluúčast města z kapitoly 10    23.000 Kč 

 

REVOLUTION TRAIN 

Protidrogový vlak byl v Kralupech nad Vltavou přistaven 15.09.2021. Celý den probíhal program 
pro školy a veřejnost od 8:00 do 19:30 hodin. Celkem vlak navštívilo 357 návštěvníků (258 žáků 
20 učitelů, 5 hostů a 74 individuálních návštěvníků z řad veřejnosti. Programu se zúčastnila 
většina základních škol z Kralup nad Vltavou. 

Celkové náklady projektu  118.000 Kč 

 
 
NOC VENKU 

Celorepubliková akce, která upozorňuje širokou veřejnost na problematiku bezdomovectví, 
nebyla v roce 2021 z důvodu pandemie realizována. Charita Kralupy nad Vltavou, jako hlavní 
organizátor akce pouze uspořádala charitativní sbírku potravin a ošacení v kavárně Rígrovka, 
kam jsme v rámci projektu Společně proti kriminalitě na venkovní terasu instalovali výstavu 
fotografky Michaely Škvrňákové pod názvem: „Smutný úděl žen bez domova“. 

 

TERÉNNÍ PROGRAM – SEMIRAMIS z. ú. 

Centrum terénních programů Středočeského kraje poskytuje sociální a adiktologické služby 
uživatelům drog a jejich blízkým v jejich přirozeném prostředí na území města Kralupy nad 
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Vltavou. Tento program je financován z rozpočtu města formou individuální dotace na podporu 
sociálních služeb s vyúčtováním do 31.12. Terénní pracovníci pracovali s klienty i v době 
nejpřísnějších mimořádných epidemiologických opatření. Kromě jiných pravidelně prováděných 
testů na HIV a hepatitidu testovali v roce 2021 klienty i na COVID-19, motivovali klienty 
k očkování. Klientům poskytovali zdarma roušky a dezinfekci. 

V roce 2021 byla poskytnuta dotace ve výši 140.000 Kč     

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní školy v Kralupech nad Vltavou si samy plánují minimální preventivní program, jehož 
návrh předkládají komisi školské a prevence kriminality. Vzhledem k opakovanému uzavření 
základních škol v roce 2020 požádala komise školská a prevence kriminality radu města o 
souhlas s prodloužením termínu využití částky poskytnuté na MPP a prodloužení termínu 
vyúčtování do 31.06.2021. 

Školy, které do 31.6.2021 nebo následně v průběhu podzimu 2021 příspěvky z roku 2020 
dočerpaly, si individuálně požádaly o potřebné finanční prostředky na období září – prosinec 
2021 a požadované částky jim byly na základě předložených podrobných žádostí vyplaceny 
s termínem vyúčtování do 15.12.2021.  

Minimální preventivní program celkem 145.317 Kč 

Základní škola Příspěvek přidělený 
v roce 2020 k dočerpání 

do 31.6.2021 

Příspěvek na období  

09-12/2021 

ZŠ Václava Havla  84.670 Kč 29.000 Kč 

ZŠ Gen. Klapálka  126.391 Kč  50.000 Kč 

ZŠ Komenského nám.  91.156 Kč 48.000 Kč 

ZŠ Třebízského  63.809 Kč 0 Kč 

ZŠ 28. října  20.510 Kč 7.650 Kč 

ZŠ Jodlova  20.342 Kč 10.667 Kč 

Celkem  406.878 Kč 145.317 Kč 

 

 

Preventivní akce Městské policie Kralupy nad Vltavou 

 

 

BEZPEČNĚ PO CELÝ DEN 

(cyklus besed pro mateřské a základní školy) – formou interaktivních besed.  
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Besedy pro MŠ na téma seznámení dětí s městskou policií a její činností, se základy dopravní 

výchovy a osobním bezpečí.  

Besedy pro 1. stupeň ZŠ zaměřené na problematiku osobní bezpečnosti ve vztahu k neznámým 

osobám a předmětům, zvířatům a jiným nebezpečím, která jim hrozí. Besedy obsahovaly 

informace o systému ve městě (čísla tísňového volání) a základy bezpečného chování v silničním 

provozu. Připravené modelové situace, do kterých se samotné děti aktivně zapojovaly, prověřily 

jejich reakce na určité nebezpečné situace. 

Besedy pro 2. stupeň ZŠ s tématy - problematika drog, dopravní výchova. 

Časový harmonogram besed je vždy předem konzultován s řediteli mateřských a základních 

škol. Besedy přispívají k vyšším znalostem a vědomostem žáků základních škol, o uvedených 

tématech, které mohou uplatnit v rizikových situacích. 

V roce 2021 proběhlo celkem 9 besed.  

Dalších preventivních akcí se MP zúčastnila 6x.  

(Podrobněji o činnosti MP viz příloha č. 1) 

 

 

SOUHRNNÁ TABULKA – PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2021: 

Projekt/akce 
Financováno z 

městského 
rozpočtu 

Dotace 

Asistenti prevence kriminality – městská policie 124.996,99 Kč 562.268,95 Kč 

Paprsek 99.400,00 Kč 0 Kč 

Společně proti kriminalitě 12.262,00 Kč 99.000,00 Kč 

Forenzní značení – městská policie 20.280,00 Kč 0 Kč 

Loučení s prázdninami 50.400,00 Kč 0 Kč 

REVOLUTION TRAIN – protidrogový vlak 118.000,00 Kč 0 Kč 

SEMIRAMIS z. ú. – Terénní program 140.000,00 Kč 0 Kč 

Minimální preventivní program na základních školách 145.317,00 Kč 0 Kč 

CELKEM: 710 655,99  Kč 661 268,95 Kč 

 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ:  

Program prevence kriminality v roce 2021 můžeme hodnotit, jako velmi úspěšný. Podařilo se 
nastartovat několik nových projektů jako preventivní celoměstské hry, navázat spolupráci 
s vynikajícími lektory jako je Doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, která přislíbila 
spolupráci i v dalších letech. Za vše mluví zpětné vazby od účastníků preventivních akcí 
viz příloha č. 2. 
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Příloha č. 1 

Zapojení městské policie do preventivní činnosti 
 

Prevence kriminality je jednou z činností městské policie. Hlavní snahou je obsáhnout pokud 

možno co nejširší spektrum v oblasti bezpečnosti občanů města. Ať už se tedy jedná o oblast 

bezpečnosti v silničním provozu, kriminality obecně nebo ochrany zdraví osob a majetku. 

Hlavním cílem prevence kriminality je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, omezování 

příležitostí k páchání trestné činnosti, zvyšování pocitu bezpečí občanů města a co nejvyšší 

eliminace kriminálně rizikových společensky nepříznivých jevů. Prevence kriminality se hlavně 

soustřeďuje na skupiny obyvatel, které jsou nejvíce ohroženy. Prioritně tedy na děti, mládež a 

seniory. 

 

Projekty z oblasti sociální prevence  

Asistent prevence kriminality (dále jen APK)  -  Městská policie v roce 2019 začala realizovat 

projekt na základě výzvy Ministerstva vnitra České republiky. V období od 1. května 2019 do 31. 

prosince 2021 byly u Městské policie Kralupy nad Vltavou zaměstnáni dva APK. 

APK vykonávali hlavně pochůzkovou činnost s cílem snížení rizika páchání trestné činnosti, 

přestupků a zvýšení bezpečnosti. Při své činnosti úzce spolupracovali se strážníky a manažerem 

prevence kriminality.  

Níže je uveden přehled činností APK za období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021: 
 
Pracovní výkon a výsledky APK jsou metodicky zaznamenávány do informačního systému MIMIS 
MP Kralupy. V ranních hodinách APK dohlíželi na bezpečnost silničního provozu u vybraných 
základních škol, nejen před zahájením vyučování, ale i při ukončení vyučování a rozchodu žáků. 
V budově nádraží a přilehlém okolí pak prováděli kontroly zaměřené na bezpečnost dětí, které 
do škol dojíždějí.  
 

V rámci běžné pochůzkové činnosti pak napomáhali při dohledu nad dodržováním veřejného 

pořádku, OZV, NM a dalšími zákony. Na porušení zákona tak za výše uvedené období 

upozorňovali ve více jak 190 případech. V případě, že přestupci na upozornění asistentů nebrali 

zřetel, byla věc předána hlídce MP k dalšímu řešení.   

Od samého začátku se asistentům podařilo dostat se do povědomí občanů, kteří se na ně stále 

více obraceli s žádostí o pomoc při řešení některých situací, nebo v případě potřeby oznámení 

podezření ze spáchání přestupku, v případě nálezu injekčních stříkaček, nefunkčních 

parkovacích automatů atd. Sami asistenti pak za celou dobu nalezli 30 ks injekčních stříkaček, 

které předali hlídce MP k bezpečné likvidaci. 

Další zjištěné poznatky jsou dále předávány prostřednictvím dozorčí služby MP např. TSM, 

životnímu prostředí, povodí Vltavy aj., kterým bylo předáno 85 případů nejen znečištění 

veřejného prostranství, ale i poškození majetku. 
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Dále poskytují součinnost MP a Policii ČR při hledání pohřešovaných či hledaných osob a 

majetku. Při získávání poznatků a informací o určitých druzích protiprávního jednání, jako např. 

odkládání objemného odpadu – nejčastěji nábytku, znečišťování veřejného prostranství či již 

zmíněného poškození majetku ve správě TSM nebo příslušného odboru MěÚ.  

V souvislosti s výskytem, šířením nákazy Sars-Cov-2 a s vydanými nařízeními vlády ČR, zejména 

s omezujícími opatřeními na ochranu před dopady nákazy, upozorňovali ve více jak 70 

případech na povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest, zákaz konzumace 

alkoholu, shromažďování a vycházení. V období nouzového stavu vypomáhali při vstupu do 

budovy MěÚ, kde upozorňovali občany na dodržování výše zmíněných povinností.  

V neposlední řadě je důležité zmínit, že za celou dobu fungování poskytovali také několikrát 

první pomoc.  

V rámci prevence kriminality MP byli zapojování do preventivních akcí, jako je Ukliďme Česko, 

Bezpečný den, Loučení s prázdninami a mnoho dalšího. 

Pro porovnání činnosti APK, byly některé údaje z IS vloženy do grafu a porovnány. Jedná se o 

období celého fungování projektu, tedy od 1. 5. 2019* do 31.12.2021. 

Graf č. 1: Počet záznamů evidovaných v IS Mimis 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Počet záznamů, ve kterých APK upozorňovali občany na porušení zákona 
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Graf č. 3: Počet záznamů zjištěných závad a znečištěného veřejného prostranství 

 

 

 

Graf č. 4: Počet nalezených injekčních stříkaček APK 

 

 

Graf č. 4: Počet nalezených injekčních stříkaček APK 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty z oblasti situační prevence  
 
 
Forenzní identifikační značení 

Jedná se o metodu forenzního identifikačního značení majetku syntetickou DNA, která není 

pouhým okem viditelná. Každý předmět (kolo, koloběžka nebo kompenzační pomůcka), který 

byl majitelem dodán, byl označen a opatřen příslušnou samolepkou, která varuje a informuje 

potencionálního pachatele, že tento předmět je chráněn syntetickou DNA. Značený majetek byl 

zaevidován do lokálního registru a poté byla data zaslána do Národního registru forenzního 

identifikačního značení. Od roku 2020 jsou značící sady nakupovány z rozpočtu Městské policie 

Kralupy nad Vltavou. V roce 2021 byly zakoupeny dvě značící sady v celkové hodnotě 20280 Kč 

(35 ml v hodnotě 7290 Kč a 50 ml v hodnotě 12990 Kč). Značení pak proběhlo 9x a bylo 

označeno 169 předmětů. 
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Graf č. 5: Počet forenzně označených předmětů v letech 2019 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty z oblasti informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před 
trestnou činností 
 

Bezpečně po celý den (cyklus besed pro mateřské a základní školy) – formou interaktivních 

besed. V roce 2021 proběhlo celkem 9 besed: 

 pro MŠ na téma seznámení dětí s městskou policií a její činností, se základy dopravní 

výchovy a osobním bezpečí.  

 pro 1. stupeň ZŠ proběhly besedy s problematikou jejich osobní bezpečnosti ve vztahu 

k neznámým osobám a předmětům, zvířatům a jiným nebezpečím, která jim hrozí. Besedy 

obsahovaly informace o systému ve městě (čísla tísňového volání) a základy bezpečného 

chování v silničním provozu. Připravené modelové situace, do kterých se samotné děti 

aktivně zapojovaly, prověřily jejich reakce na určité nebezpečné situace. 

 pro 2. stupeň ZŠ proběhly besedy s tématy - problematika drog, dopravní výchova 

Časový harmonogram besed je vždy předem konzultován s řediteli mateřských a základních 

škol. Besedy přispívají k vyšším znalostem a vědomostem žáků základních škol, o uvedených 

tématech, které mohou uplatnit v rizikových situacích. 

 

Další preventivní akce MP ve spolupráci s jinými organizacemi 
 
Městská policie se ve spolupráci s pracovníky MěÚ, Policií ČR, neziskovými organizacemi a 
základními školami podílela na různých akcích preventivního charakteru zaměřených nejen na 
děti a mládež, ale i na širokou veřejnost.  
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Graf č. 6: Přehled preventivní činnosti v letech 2019 - 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. č. 1: Přehled preventivních akcí v roce 2021 konané ve spolupráci s jinými organizacemi  

Poř. 

číslo 
Datum Akce 

1. 4.9. 
Komise školská – Loučení s prázdninami - ukázka výstroje, výzbroje a 

práce MP, plnění úkolu na téma osobní bezpečí a dopravní výchova 

2. 17.9. 
Exkurze na budově MP – ZŠ Jodlova - ukázka výstroje, výzbroje a 

práce MP, povídání si na téma osobní bezpečí 

3. 18.9. 
140 let SDH Veltrusy - ukázka výstroje, výzbroje a práce MP, 

simulační brýle 

4. 22.9. 

Slavnostní otevření dopravního hřiště na ZŠ Třebízského - ukázka 

výstroje, výzbroje a práce MP; přednášky týkajícího se osobního 

bezpeční a dopravní výchova; simulační brýle 

5. 24.9. 

Akce Ekologického centra – Ukliďme Česko – ZŠ Jodlova - Jak se 

správně zachovat při nálezu nebezpečného odpadu (injekční 

stříkačky, aj.) 

6. 13.11. 
Den otevřených dveří na ZŠ Komenského - ukázka výstroje, výzbroje 

a práce MP; simulační brýle 

Vliv na nižší počet pořádaných besed a všech ostatních preventivních akcí, měla zejména 

epidemiologická situace způsobena šířením nákazy SARS-CoV-2 a s tím související přijata vládní 

opatření a nařízení MZ ČR.  

Zpracovala: Mgr. Nikola Horáková 
Manažerka prevence kriminality Městské policie Kralupy nad Vltavou 
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Příloha č. 2 

Z evaluačního dotazníku po přednášce BEZPEČNOST NA ŠKOLÁCH: 
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Zpětná vazba na celoměstskou hru pro děti „Detektivní pátrání Tondy Kralupy“: 
 
------ Přeposlaná zpráva ------  
Od: ZŠ Generála Klapálka  
Komu: detektivka@mestokralupy.cz  
Odesláno: 09.01.2022 0:37:18  
Předmět: Poděkování  
 
Vážená paní Valterová,  
děkujeme moc za dárky od Tondy Kralupy. Ze souboru her byly děti skutečně nadšené!! Hra je 
už rozbalená a již byla i v testovacím provozu. Moc se jim líbila.  
Děkujeme i za dárky v podobě tužek a roztomilých klíčenek.  
Odznaky nám visí na nástěnce, jako připomenutí na hezky strávená tři dopoledne.  
(Z toho nám bohužel dvě propršela.)  
Byl to skvělý nápad a skvěle zrealizovaná myšlenka na městskou hru. Dětem se moc líbila.  
Pokud bude další hra, moc rádi se zúčastníme.  
Prostě, jedno velké DĚKUJEME zasíláme všem, kdo hru organizoval, vymyslel a podílel se na 
její realizaci.  
Přejeme vše dobré a s úctou zdraví  
4.A, pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Zemenové.  
 
 
----- Přeposlaná zpráva ------  
Od: ZŠ Václava Havla  
Komu: "Detektivka" <detektivka@mestokralupy.cz>  
Odesláno: 02.01.2022 13:28:40  
Předmět: Re: Vánoční detektivní pátrání  
 
Dobrý den, ještě před prázdninami jsme stihli vypátrat, že pachatelkou je kuna lesní. Žáci 
přidávali vlastní zážitky s tímto tvorečkem, který ničí nervy jejich otcům a matkám řidičům 
apod. Děkujeme za super hry. Pátrání se nám líbilo. Přejeme další skvělé nápady 3.A ZŠ 
V. Havla v Kralupech nad Vltavou  
 
 
------ Přeposlaná zpráva ------  
Od: ZŠ Jodlova  
Komu: "Detektivka" <detektivka@mestokralupy.cz>  
Odesláno: 18.09.2021 12:36:59  
Předmět: 2. případ: dopravní nehoda  
 

Vážení,  
s velkou radostí jsme se zúčastnili druhého pátrání Tondy Kralupy. Jméno pachatele je 
SAMARA HROZNÁ.  
Pátrání nás i tentokrát moc bavilo a těšíme se na další případ.  
Žáci (tentokrát již 6. třídy) ZŠ Jodlova 111, Kralupy nad Vltavou  

Zároveň děkujeme za dárek za minulé kolo, exkurzi k MP, kde se nám moc líbilo 😀  

Za 6. třídu Svatava Rácová 

 

 

Předloženo Radě města Kralupy nad Vltavou dne 14.02.2022.  
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Použité zkratky: 

 

APK asistent prevence kriminality

IZS integrovaný záchranný systém

MěÚ městský úřad

MP městská policie

MPP minimální preventivní program

MV ČR Ministerstvo vnitra ČR

MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR

NM nařízení města

ORP obec s rozšířenou působností

OZV obecně závazná vyhláška

RM rada města

SDH sbor dobrovolných hasičů

ŠvP škola v přírodě

TSM technické služby města


