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Strategické dokumenty prevence kriminality 

 
Program prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou (dále jen PPK) pro rok 2019 byl zpracován 
v souladu se schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dokument 
vlády ČR), koncepcí prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2018 – 2021 a se Strategickým 
plánem prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na roky 2019 – 2020. Vycházel především 
z aktuálních dat zpracovaných v Bezpečnostní analýze vypracované za rok 2018, 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 2019 

 

Cílové skupiny a priority programu: 

CÍLOVÁ SKUPINA: Rodiny s dětmi dlouhodobě ohrožené nepříznivou 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. 

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

 

CÍLOVÁ SKUPINA: Občané z ORP Kralupy nad Vltavou 

PRORITA PPK: -    prohlubování právního vědomí občanů – přednášky MP, Parkujte 
     ohleduplně! 
- zvyšování důvěry občanů v jednotlivé složky Integrovaného záchranného 

systému – zajímavou formou přiblížení jejich práce široké veřejnosti – Dny 
Kralup – BEZPEČNÝ DEN 

 - zvyšování pocitu bezpečí - forenzní značení jízdních kol a kompenzačních  
pomůcek. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA: Občané a návštěvníci města Kralupy nad Vltavou 

PRIORITA PPK: Zvyšování pocitu bezpečí ve městě - Modernizace městského    kamerového 
dohledového systému.  

 

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. 
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Finanční zajištění Programu prevence kriminality v roce 2018 

 

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. 

 

 

Projekty a akce PPK realizované v roce 2019 

 

ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU 

Instalace dvou nových kamer ve městě. První kamera instalována v Nádražní ulici – naproti vstupu do 
nádražní haly. Druhá kamera byla nainstalována na panelový dům na křižovatce ulic Mostní a 
Štefanikova.  

Na vybudování dvou nových kamerových bodů město získalo v roce 2019 dotaci od Ministerstva vnitra 
ČR (dále MV ČR) z programu prevence kriminality na místní úrovni. 

Celkové náklady 168 583,- Kč 
Dotace od MV ČR 150 331 Kč 
Spoluúčast města   18 252 Kč 
 
 
ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY 

Projekt, který je tři roky dotačně podpořen MV ČR, jehož hlavním cílem je po úvodním proškolení 
strážníků a budoucích Asistentů prevence kriminality (dále jen AKP), vytvořit na městské policii 
minimálně dvě nová pracovní místa pro APK, kteří ve spolupráci se strážníky městské policie budou svým 
výkonem práce napomáhat v ostraze majetku, pomáhat odstraňovat negativní jevy v jejich okolí, 
upozorňovat na jednání, které nese znaky přestupků a trestných činů. V neposlední řadě dohlížet na 
bezpečnost dětí při cestě do a ze školy, dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení 
obce.  

K 01.05.2019 byli po výběrovém řízení přijati dva lidé (žena a muž) na pozici APK. Žena se v pozici 
osvědčila a pokračuje dál pod vedením mentora – preventistky MP Mgr. Nikoly Horákové – ve své práci. 
Muž dal po delší pracovní neschopnosti výpověď. Ke konci roku se podařilo na základě vyhlášeného 
nového výběrového řízení přijmout nového AKP, který se nyní zaškoluje. (Podrobnější přehled činnosti 
APK viz příloha č. 1) 

Celkové náklady pro rok 2019 422 603,00 Kč 
Dotace od MV ČR pro rok 2019 303 660,65 Kč 
Spoluúčast města pro rok 2019 118 996,35 Kč 
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PAPRSEK – jaro a podzim 2019 

Projekt určený dětem ze sociálně znevýhodněných rodin ve věku 6 -15 let. V roce 2019 byl projekt 
dotačně podpořen jak z Dotačního programu prevence kriminality MV ČR (dotace ve výši 62 800 Kč), tak 
z Humanitárního fondu Středočeského kraje (dotace ve výši 101 700 Kč). Děti se tedy mohly v roce 2019 
účastnit dvou výchovně-preventivních sedmidenních pobytů na Šumavě, v areálu Školy v přírodě 
Mokrosuky. V červnu se projektu zúčastnilo 15 dětí, v listopadu 11 dětí. (Podrobnější informace o obou 
pobytech viz příloha č. 2) 

Celkové náklady 110 100 Kč   Celkové náklady  113 000 Kč 
Dotace od MV ČR   62 800 Kč   Dotace od Střed. Kraje  101 700 Kč 
Spoluúčast města   47 300 Kč   Spoluúčast města    11 300 Kč  
 
 
SPOLEČNĚ PROTI KRIMINALITĚ 
Nový projekt Programu prevence kriminality určený široké veřejnosti. Na projektu spolupracovala 
příspěvková organizace města – Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou. Celoroční projekt byl sestaven 
ze série preventivních přednášek pro vybrané cílové skupiny – především pro preventisty ze základních 
a středních škol, pedagogy ze škol a neziskových organizací, rodiče a seniory. Na závěr projektu vznikla 
brožura pro občany Kralup pod názvem „Bezpečně v Kralupech“, která obsahuje instrukce, jak se 
zachovat při mimořádných událostech. 

   
Celkové náklady 150 000 Kč 
Dotace od MV ČR 103 800 Kč 
Spoluúčast města   46 200 Kč 

PROGRAM
akce/přednáška            přednášející/popis cílová skupina místo konání

DUBEN
Vyhlášení výtvarné 

soutěže

děti ze základních škol ORP 

Kralupy
celé ORP

15.05.2019 celodenní konference

Veronika Fáberová - bezpečnost při školních 

akcích, Mgr. Martin Čapek - první pomoc, Mgr. 

Jiří Průša a Martin Kožíšek - nástrahy 

kyberprostoru

pedagogové a preventisté
kinosál Kulturního domu 

Vltava Kralupy

08.06.2019 Výstava výtvarných prací Dny Kralup široká veřejnost
vestibul Kulturního domu 

Vltava

20.06.2019
Vyhlášení vítězů výtvarné 

soutěže
Akademie DDM Kralupy široká veřejnost Kulturmí dům KaSS

25.06.2019
BESIP - bezpečnost na 

ulici a na cestách

Ing. Miroslav Polách krajský koordinátor 

BESIP pro Středočeský kraj
senioři

Dům s pečovatelskou 

službou Kralupy nad 

Vltavou

25.06.2019
Policie ČR - Bezpečný 

domov
por. Mgr. Markéta Johnová, DiS. senioři

Dům s pečovatelskou 

službou Kralupy nad 

Vltavou

19.09.2019 Kyberšikana PhDr. Mgr.Jan Traxler rodiče
klubovna Domu dětí a 

mládeže Kralupy

03.10.2019 Nebezpečná síť lektor CZ.NIC - Mgr. Jiří Průša
žáci ZŠ 8. - 9. třída a studenti 

středních škol

kinosál Kulturního domu 

Vltava Kralupy

12.-13.10.2019 dvoudenní workshop

Český červený kříž - Michal Tasch, DiS., 

CZ.NIC - Mgr. Jiří Průša, Požární bezpečnost 

SDH Kralupy - Bc. Tomáš Motyčka

pedagogové, preventisté ze 

škol, neziskových organizací a 

měst, široká veřejnost

Mokrosuky u Sušice

16.10.2019 Senior bez nehod společnost Echopix senioři Kulturní dům Vltava

17.12.2019
křest brožury "Bezpečně 

v Kralupech"
široká veřejnost

Velká zasedací místnost 

MěÚ Kralupy
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FORENZNÍ ZNAČENÍ – pokračování projektu 

S forenzním značením jízdních kol a kompenzačních pomůcek město začalo v roce 2017 a pokračovalo i 
v roce 2018 a 2019. Projekt byl první dva roky dotačně podpořen MV ČR. V uplynulém roce 2019 již 
město o dotaci nežádalo, neboť bylo dostatečně předzásobeno značícím materiálem a mohlo tak 
pokračovat v projektu bez dalších investic.  

V roce 2019 proběhlo 6x víkendové značení v prostorách garáží městského úřadu a celkem bylo v roce 
2019 označeno a zaregistrováno 146 předmětů (jízdní kola, koloběžky, kompenzační pomůcky). Od 
spuštění projektu v roce 2017 do konce roku 2019 bylo označeno celkem 470 předmětů. 

 

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

Preventivní akce zaměřená na aktivní využití volného času financovaná z rozpočtu města Kralupy nad 
Vltavou. 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, SDH Kralupy nad Vltavou a Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník. (Zhodnocení akce 
viz příloha č. 3) 

Celkové náklady 
Z rozpočtu Komise školské a prevence kriminality  22 687 Kč  
Spoluúčast města z rezervy města    26 620 Kč   
 
 
BEZPEČNÝ DEN 2018 
Třetí ročník preventivně prezentační akce zaměřené především na děti a mládež. Akce se uskutečnila 
v rámci oslav Dnů Kralup dne 06.06.2019 a na žádost veřejnosti byla rozšířena o odpolední program pro 
veřejnost. Bezpečný den pořádá pracovní skupina prevence kriminality ve spolupráci se všemi složkami 
IZS a je plně financována z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou. Na dopolední program (9:00 – 12:00 h) 
se přišlo podívat téměř 2.000 dětí, pedagogů a občanů Kralup a okolí. Hlavními účastníky akce byli: 
Policie ČR, Městská policie Kralupy nad Vltavou, HZS SŽDC Kralupy nad Vltavou, HZS Středočeského kraje, 
BESIP, Semiramis z. ú., Oblastní spolek Českého Červeného kříže Mělník. Se zajištěním dopolední akce 
určené prioritně pro základní školy Kralupska opět pomáhali studenti Dvořákova Gymnázia Kralupy nad 
Vltavou. Odpolední program, který byl určený široké veřejnosti, byl postaven na Sborech dobrovolných 
hasičů, které patří do ORP Kralupy. Šest sborů si připravilo ukázky hašení, záchrany zraněného, práce 
s hasicími přístroji a lanovou dráhu pro děti. Vrcholem odpoledního programu byly dětské hasičské 
závody „Pohár Dnů Kralup“ v disciplínách TFA.  

Financováno z rozpočtu města částkou  17 726 Kč. 

 
NOC VENKU 
Město Kralupy nad Vltavou se poprvé jako partner 
Charity Kralupy nad Vltavou zapojilo do 
celorepublikové akce pod názvem „Noc venku“.  Tato 
akce v Česku již osmým rokem úspěšně boří 
předsudky vůči lidem bez domova a zároveň nabízí 
návštěvníkům kromě tematického kulturního 
programu také možnost vyzkoušet si přenocování 
venku na ulici na vlastní kůži. V roce 2019 se do 
kampaně zapojilo 15 měst z celé ČR. V Kralupech se 
akce zúčastnilo více než padesát občanů a z nich si 
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přespání pod mostem T. G. Masaryka na vlastní kůži vyzkoušelo 6 „spáčů“. Na akci bylo vybráno jako 
vstupné teplé oblečení a trvanlivé potraviny, které byly před vánočními svátky rozdány klientům 
kralupského denního nízkoprahového centra „Paprsek“, které pomáhá lidem bez domova.  
 
Financováno z rozpočtu města   7 981 Kč 
 

DLOUHODOBÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZŠ – SEMIRAMIS, z. ú. 

Dlouhodobou primární prevenci rizikového chování pro město Kralupy nad Vltavou zajišťuje organizace 
SEMIRAMIS, z. ú. Lektoři pořádají pravidelné semináře a besedy s dětmi na většině základních škol 
v Kralupech nad Vltavou. Účastní se též akce Bezpečný den. Tento program je financován z rozpočtu 
města formou individuální dotace na podporu sociálních služeb s vyúčtováním do 31.12. 

V roce 2019 byla poskytnuta dotace ve výši 160 000 Kč 

 

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 Vltavou. Tento program 
je financován z rozpočtu města formou individuální dotace na podporu sociálních služeb s vyúčtováním 
do 31.12. 

V roce 2019 byla poskytnuta dotace ve výši 120 000 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. V roce 2019 byl schválený rozpočet pro komisi ve výši 
422.000 Kč. Z této částky je cca 90 % použito na minimální preventivní program na školách a zbývajících 
10 % na akci „Loučení s prázdninami“. Při výpočtu částky pro jednotlivé školy je hlavními kritérii počet 
žáků a předložené projekty v žádosti, které na začátku roku všechny základní školy v Kralupech nad 
Vltavou předkládají komisi školské a prevence kriminality. K poskytnutým částkám musí základní školy 
předložit Odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou závěrečné vyúčtování a to 
do 15.12. každého kalendářního roku. (Do vyúčtování je možné nahlédnout v kanceláři OSVŠK č. 209).  

Minimální preventivní program celkem 391.979 Kč 

ZŠ Jodlova    61 žáků                20 693 Kč 

ZŠ V. Havla  455 žáků   79 762 Kč 

ZŠ Třebízského  333 žáků   58 375 Kč 

ZŠ Komenského  489 žáků   85 722 Kč 

ZŠ G. Klapálka  723 žáků 126 742 Kč 

ZŠ 28. října   118 žáků   20 685 Kč 
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Akce financované z rozpočtu Městské policie Kralupy nad Vltavou: 

NOČNÍ AKCE „LIMO“ A „JOKER“ 

Pravidelné noční preventivní akce městské policie týkající se alkoholu u nezletilých dětí (Limo) a 
mladistvých v hernách (Joker). Kontroly probíhaly v 5 - 8 podnicích, a to vždy za přítomnosti kurátorky 
pro děti a mládež Odboru sociálních věcí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a ve spolupráci s PČR - 
1x mladistvý pod vlivem alkoholu (březen). Financováno z rozpočtu Městské policie Kralupy nad 
Vltavou. V roce 2019 proběhla akce 6x. 

 

BESEDY PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL, ŽÁKY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL, SENIORY ad.  

Městská policie Kralupy nad Vltavou si pro rok 2019 připravila opět katalog témat prevence kriminality, 
ze kterého si základní a střední školy mohou vybrat besedy a přednášky. Katalog nabízí čtyři okruhy: 1. 
Bezpečně doma a na silnici (pro 1. - 2. ročník ZŠ), 2. Malý kriminalista – základy kriminalistiky (3. - 4. 
ročník ZŠ), 3. Základy právního vědomí (5. ročník ZŠ), 4. Besedy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (právní vědomí, 
šikana, kyberšikana, kouření, alkohol, návykové látky, multikultura, pomoc v nouzi). Financováno plně 
z rozpočtu Městské policie Kralupy nad Vltavou. 

V roce 2019 Městskou policií realizováno: 

19x  přednáška na základních školách 

2x  přednáška v mateřských školách 

8x účast PK na různých preventivních akcích 

 

SOUHRNNÁ TABULKA: 

 

 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ: 

Rok 2019 můžeme díky novým zdařilým projektům (APK a Společně proti kriminalitě) hodnotit jako velmi 
úspěšný. Na většinu akcí byly jak z řad odborné veřejnosti, tak z řad občanů celého ORP velmi pozitivní 
ohlasy. 

Projekt/akce
Financováno z 

městského rozpočtu
Dotace

Rozšíření kamerového systému 18 252,00 Kč 150 331,00 Kč

Asistent prevence kriminality 118 996,35 Kč 303 660,65 Kč

Paprsek - červen 2019 47 300,00 Kč 62 800,00 Kč

Paprsek - listopad 2019 11 300,00 Kč 101 700,00 Kč

Společně proti kriminalitě 46 200,00 Kč 103 800,00 Kč

Loučení s prázdninami 22 687,00 Kč 0,00 Kč

Bezpečný den I + II 17 726,00 Kč 0,00 Kč

Noc venku 7 981,00 Kč 0,00 Kč

Dlouhodobá primární prevence - Semiramis 160 000,00 Kč 0,00 Kč

Terénní program - Semiramis 120 000,00 Kč 0,00 Kč

Minimální preventivní program 391 979,00 Kč 0,00 Kč
CELKEM: 962 421,35 Kč 722 291,65 Kč
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PŘÍLOHA č. 1 – ČINNOST ASISTENTŮ PREVENCE KRIMINALITY 

 

Přehled činností asistentů prevence kriminality (APK)  

za období 1. 5. 2019 - 31. 12. 2019 

 

 

Typ činnosti Celkem 
Účast na preventivních akcích PK MP 7x 
Porušení zák. č. 65/2017, §35/1/e – kouří na místě, na němž je kouření zakázáno 
(ve většině případů nástupiště a zastávka MHD v ul. Nádražní) 

57x 

Osoby bez přístřeší, zdržující se dlouhodobě bezdůvodně na místech, kde to není 
vhodné (WC MěÚ Kpy, ÚP, zastávky MHD,…). APK osoby vždy požádány, aby 
místa opustily – předcházení páchání přestupkového jednání 

20x 

Porušení OZV č. 1/2018 
- žebrání 3x 
- konzumace alkoholických nápojů 8x 

Porušení OZV č. 2/2001 – pes bez vodítka, nezajištění odstranění znečištění  
- pes bez vodítka 4x 
- nezajištění odstranění znečištění  

DS předáno APK (z důvodu vytíženosti hlídky) 2x 
Žádost PČR o součinnost (předání popisu pohřešovaného osoby, podání 
svědectví, informací…) 

2x 

Oslovení občany – oznámení podezření ze spáchání přestupku, oznámení nálezu 
(injekční stříkačka aj.), nefunkční park. automat, oslovení s žádostí o pomoc, 
podání informací, přijetí stížností,… 

16x 

Volání složek IZS 4x (l.155) 
Nález injekční stříkačky 14x 
Nález a předání MP, TSM (znečištěné veřejné prostranství, hřiště, skládka, 
uhynulé zvíře, torzo zvířete, místo ohrožující zdraví, poškozený majetek města; 
místa, na nichž přespávají osoby bez přístřeší…); nebo APK kontaktována 
odpovědná osoba (např. z důvodu znečištění soukromého pozemku aj.) 

30x 

Zjištění přestupku (porušení OZV, NM, dopr. přestupek) a následné předání hlídce 
MP, PČR (v případě, že přestupce nezanechá svého jednání po poučení APK; APK 
nejsou schopni na místě věc vyřešit; nebo se jedná o přestupce, u kterého je 
zřejmé, že se dopustil přestupku opakovaně) 

11x 

Dohled nad dodržováním DZ v blízkosti cyklostezek (B8 – Zákaz vjezdu cyklistům, 
C14a – Cyklisto sesedni z kola)  

7x 

Nález předmětu a odevzdání příslušnému orgánu 2x 

 

Shrnutí: 

APK se podílejí na preventivních akcích PK MP a dalších organizací. V rámci pochůzkové činnosti 

provádějí běžné kontroly, v rámci kterých dohlížejí na dodržování OZV a NM, znečišťování veřejného 

pořádku aj.  

APK, jsou také využívání při dlouhodobých kontrolách, jako např. v ul. Nádražní, hala ČD - kde 

docházejí žáci ZŠ za účelem stravování (z důvodu rekonstrukce ZŠ Komenského). APK jsou v místě 

denně v čase 11:45 – 14:00 hodin.  
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V ranních hodinách se pohybují také v blízkosti nádraží, z důvodu dohledu nad bezpečnosti dětí, které 

dojíždějí do Kralup, poté se přesouvají k jednotlivým ZŠ dohlížet na BESIP. 

V roce 2019 se podařilo APK dostat se do povědomí občanů, kteří se na ně obracejí 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. 

 

APK jsou oslovování také hlídkami PČR, např. v případě pomoci při hledání pohřešované či hledané 

osoby. 

 

Poznatky zjištěné APK jsou dále předávány prostřednictvím dozorčí služby MP např. TSM. Jedná se ve 

většině případů o znečištěné veřejné prostranství nebo poškozený majetek města.  

 

Veškerá činnost APK je zaznamenávaná do informačního systému MIMIS MP Kpy. 

 

 

Mgr. Nikola Horáková 
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PŘÍLOHA č. 2 – PAPRSEK 2019 

 
PAPRSEK – ČERVEN 2019 
 
Projekt Paprsek již několik let podává pomocnou ruku dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. 
Paprsek je jedním z hlavních projektů Programu prevence kriminality města Kralupy nad 
Vltavou a téměř každý rok se nám daří na jeho realizaci získat dotaci. V letošním roce byl projekt 
podpořen z dotačního titulu Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR částkou 62.800 Kč. 
Týdenního pobytu na Šumavě v Mokrosukách u Sušice se v červnu zúčastnilo 16 dětí ve věku 7 
– 14 let z ORP Kralupy. Děti byly rozděleny do dvou družstev a soutěžily spolu v různých 
aktivitách v celotáborové hře. Ze sportovních aktivit nejčastěji hrály fotbal a koupaly se 
v bazéně (neplavci se učili plavat). Dále lektoři pro děti připravili Mokrosucký šestiboj (šest 
netradičních disciplín), vodní olympiádu, půldenní program s Policií ČR Kralupy nad Vltavou, 
hledání pokladu u zříceniny hradu Kašovice, celodenní výlet do Sušice s návštěvou lanového 
centra, táboráky a noční bojovou hru, výrobu krmelců pro lesní zvěř a řadu dalších aktivit. Pro 
nás lektory Paprsku byl červnový týden v Mokrosukách velmi náročný, ale udělali jsme všechno 
pro to, aby se dětem na Šumavě líbilo, naučily se spoustu nových věcí a přivezly si domů krásné 
vzpomínky. (Vyšlo jako článek v kralupském zpravodaji.) 
 

 

PAPRSEK – LISTOPAD 2019 
 

Díky získané dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje jsme mohli v roce 2019 zrealizovat i 
druhý pobyt na Šumavě s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin z ORP Kralupy nad Vltavou. Ten se 
uskutečnil začátkem listopadu v areálu ŠVP Mokrosuky. Pobytu se zúčastnilo 12 dětí ve věku 6 - 14 let, 
pro které byl připraven velmi pestrý program: 

 helloweenský ples, dlabání dýní, 

 den mimořádných událostí – první pomoc, hasičské závody, požární bezpečnost, evakuace, 
výstražné signály…, 

 celodenní výlet do Sušice – návštěva lanového centra a krytého bazénu, 

 olympiáda v netradičních disciplínách, 

 bojová hra na zřícenině Kašovice, večeře uvařená na ohni u zříceniny, 

 celodenní výlet do Klatov – návštěva stanice HZS Klatovy a katakomb, 

 celodenní výlet do plzeňské ZOO. 

Děti byly opět rozděleny do dvou družstev a soutěžily v „celopobytové“ hře na téma kralupská strašidla, 
podle knihy Jindřicha Havlíka. Na konci pobytu dostaly všechny děti tuto knížku jako památku na 
listopadový Paprsek. 

 

Stanislava Valterová 
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PŘÍLOHA č. 3 – LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

 

Loučení s prázdninami 2019 

 

Poslední prázdninová sobota přinesla slunečné počasí a vylákala mnoho kralupských rodin s dětmi na 4. 
ročník akce Loučení s prázdninami pořádané Komisí školství a prevence kriminality a Komise sportovní 
ve spolupráci se ZŠ Komenského a DDM. 

Účast na letošním ročníku přijalo celkem 12 sportovních klubů. V prostoru Sokoláku si děti vyzkoušely 
sportovní činnosti, které oddíly nabízí a některé z nich rodiče do oddílu rovnou zapsali. Před školou 
vystupovali tanečnice a tanečníci TS Naděje a ve stánku kralupského DDM děti tvořily ve 
výtvarných  dílničkách. 

V ulici vedle školy si všichni mohli vyzkoušet chůzi v alkoholových brýlích, prohlédnout si techniku a práci 
Městské policie a kralupských dobrovolných hasičů. Ve stánku Červeného kříže si bylo možné vyzkoušet, 
jak ošetřit různé druhy zranění. 

Děti sbíraly za své výkony body, které následně mohly směnit za drobné odměny.  

Po sportovních výkonech si děti zaskákaly v nafukovacím hradu, projely se v oblíbených motokárách 
nebo  si nechaly „vytetovat“ obrázek. 

Jako partner se celé akce zúčastnil také Unipetrol a Ekologické centrum a letos poprvé také Auto Kralupy. 
Stánky se zábavnou technikou, dopravní hřiště a stánky s občerstvením dokreslovaly skvělou atmosféru 
celého dne.  

Poděkování patří všem, kteří se o děti starali, věnovali přípravě i realizaci svůj volný čas a zasloužili se 
tak o hladký průběh celé akce, která si získává stále více příznivců.  

 

Mgr. Jiřina Hereinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


