
 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení, 

Dovolte, abychom Vám představili nový projekt Programu prevence 

kriminality města Kralupy nad Vltavou: 

 

 

Projekt „Společně proti kriminalitě“ si klade za cíl upozornit na rizika kriminality a trestné činnosti, 

která jsou kolem nás a se kterými se můžeme setkat v každodenním životě. Do kontaktu s těmito 

riziky se dostávají jak děti ve školách (šikana) či doma u počítače (kyberšikana, grooming, stalking 

a jiné negativní jevy na internetu a v kyberprostoru), tak senioři ve svých domovech (podomní 

prodej, „šmejdi“), ale i kterýkoliv občan či návštěvník Kralup nad Vltavou. Za cílové skupiny 

projektu byly vybrány skupiny občanů, kteří jsou kriminalitou nejvíce ohroženi, tedy žáci a 

studenti kralupských škol a senioři. Chtěli bychom touto cestou navázat i mnohem užší 

spolupráci se školními preventisty a výchovnými poradci, kteří s dětmi na školách pracují.  

Projekt je koncipován jako série přednášek odborníků, kteří se kriminalitou, bezpečností 

a prevencí zabývají.   

KONFERENCE 15. KVĚTNA 2019 

Celý projekt bude zahájen celodenní konferencí v kinosále KD Vltava v Kralupech nad Vltavou ve 

středu 15.05.2019 od 9:00 do 14:30 hodin. Konference bude určena ředitelům škol, 

preventistům, výchovným poradcům, ale i pracovníkům neziskových organizací, kteří pracují 

s dětmi. Se svými prezentacemi na konferenci vystoupí paní Veronika Fáberová ze společnosti 

Doverville, s.r.o., která se věnuje bezpečnostnímu poradenství a vzdělávání. Dále lektorský tým 

z CZ.NIC s prezentací „Nástrahy v kyberprostoru“ a Mgr. Martin Čapek, DiS. – zdravotní 
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záchranář a lektor s nejnovějšími postupy poskytnutí první pomoci laikem například na ulici, na 

pracovišti či ve škole. 

ČERVNOVÁ PREVENCE PATŘÍ SENIORŮM 

V červnu 18.06.2019 a 25.06.2019 bude projekt „Společně proti kriminalitě“ pokračovat 

přednáškami v kralupském domě s pečovatelskou službou na téma Ochrana seniorů při 

předváděcích akcích a podomním prodeji. Jako lektoři se zde představí Lukáš Zelený a Jana 

Fialová (vedoucí právní poradny dTest, právní poradkyně dTest). Dále proběhne přednáška na 

téma Bezpečnost v dopravě – BESIP a Bezpečný domov – Policie ČR. 

PREVENCE URČENÁ RODIČŮM A DĚTEM 

V červnu tento projekt představíme široké veřejnosti na městských slavnostech „Dny Kralup“. 

Nejprve v rámci „Bezpečného dne“ (06.06.2019) výstavou výtvarných prací žáků mateřských a 

základních škol na témata Integrovaný záchranný systém, kriminalita ve městě a šikana ve 

školách.  

Následující den bude na akci Domu dětí a mládeže probíhat propagace celého projektu a 

návštěvníci akce budou seznámeni s podzimním programem, který se skládá ze dvou přednášek 

pro rodiče a děti. Svou účast v projektu přislíbili:  

PhDr. et Mgr. Jan Traxler (19.09.2019 – v klubovně DDM Kralupy n. Vl.) s přednáškou 

Kyberšikana 

a 

Martin Kožíšek -  projektový koordinátor CZ.NIC (03.10.2019 – kinosál KaSS) s přednáškou 

Nebezpečná síť. CZ.NIC zde představí nový film „Maturant“. Film se zaměřuje na negativní 

aspekty spojené s Internetem, především dezinformace, ověřování pravdy a lži na Internetu  

(fake-news), kybergrooming, netolismus (závislost) či extremismus. Následně proběhne diskuse 

s youtouberkou. Program je určen žákům 6. - 8. tříd ZŠ. 

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE V MOKROSUKÁCH 

Celý projekt bude zakončen 12. - 13.10.2019 dvoudenní konferencí v Mokrosukách na Šumavě. 

Na programu jsou workshopy s lektory, kteří se v průběhu roku zapojili do tohoto projektu, a 

bude zde představena brožura, která v rámci tohoto projektu vznikne. Čeká vás promítání filmu 

a videí na téma kyberšikana, prevence, bezpečnost a budete mít možnost seznámit se s dalšími 

novými publikacemi a materiály, které se týkají prevence kriminality (pracovní listy, pexesa…). 

Závěrečná konference v Mokrosukách bude určena pro preventisty ze škol, z řad policie, 

manažery prevence kriminality obcí a měst, pracovníky nízkoprahových center pro děti a mládež 

a další aktéry prevence kriminality.   

 

Podrobnější informace k jednotlivým přednáškám budeme zasílat průběžně, vždy s dostatečným 

předstihem.  


