
Zpráva o činnosti 

Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín  

za rok 2013 

 

Preventivní činnost je součástí práce strážníků MP. Mezi tuto činnost řadíme také přednášky 

a besedy ve školách.  

Cílem těchto besed je nejen působit preventivně a připravovat děti na různá rizika dnešní 

doby, ale rovněž navázat přátelský vztah mezi dětmi a policií. Besedy se žáky a studenty škol 

se jako účinná forma prevence, dle ohlasů od vedení škol a rodičů žáků, osvědčují v našem 

městě již dva roky.  

 

V současné době je navázána spolupráce se všemi základními školami v Kolíně, a to s  1.-7. 

ZŠ Kolín, ZŠ Sendražice, ZŠ Speciální a praktická Kolín a s Gymnáziem Kolín.  

 

Nově je vykonávána přednášková činnost na Střední zdravotnické škole, kde byly 

uskutečněny besedy (Kriminalita a rizikové chování) pro studenty 1. a 2. ročníků všech 

zdravotnických oborů. Spolupráce s touto školou bude na žádost vedení školy i nadále 

pokračovat přednáškami v měsíci lednu a únoru 2014 (Počítačová kriminalita, kyberšikana a 

trestná činnost s tímto spojená). 

 

• Od ledna 2013 do prosince 2013 bylo provedeno 102 přednášek na výše uvedených 

školách, které se zaměřovaly na rizikové situace a na problémy, se kterými se 

mohou žáci setkat. 

 

• Přednášek Oddělení prevence kriminality MP Kolín se účastnilo 2063 žáků. 

 

Kromě přednášek zaměřených na děti a mládež zajišťuje OP MP Kolín i jednorázové 

přednáškové akce určené seniorům. První přednáška pro seniory, které se účastnilo cca 

30 seniorů, se uskutečnila v měsíci dubnu 2013 v kolínském klubu důchodců. 

 

Druhá přednáška pro seniory se uskutečnila v měsíci prosinci 2013 v prostorách salonku 

restaurace Česká Koruna, kterou si vyslechlo více než 70 účastníků. Obě besedy byly pod 

záštitou 1. místostarosty města Kolína Mgr. Růžičky, ve spolupráci se Sociálním odborem 

MěÚ Kolín a s Městskou policií Kolín. Tématem obou přednášek byla „Kriminalita páchaná 

na seniorech“ a rizika, se kterými se mohou senioři setkat v běžném životě. 

 

Každoročně OP MP Kolín zajišťuje přednáškovou činnost na akci „Den otevřených dveří 

na Protialkoholní záchytné stanici Kolín“. Přednášky, která se konala v měsíci říjnu 2013, 

se účastnilo 294 návštěvníků této akce. 



Oddělení prevence kriminality se zaměřuje také na volnočasové aktivity dětí.  

V roce 2013 se jednalo o akce:  

• Den Záchranářů 

• Akce MěÚ Kolín pro děti – zábavné odpoledne – na starém mostě 

• Soutěž Mladých zdravotníků /ve spolupráci s ČČK Kolín/ 

• Akce MěÚ Kolín – Dětský den v prostorách Vodního světa Kolín 

• Cyklo – tour Kolín /závody na kolech pro děti/ - 2x 

• Podzimní Dětský den -  na starém mostě 

• Stránky pro děti ve Zpravodaji města Kolína 

• Soutěže pro děti 

• V pořadí druhé omalovánky, které jsou tentokrát zaměřeny na bezpečí v dopravě 

/vidět a být viděn/ - dány do tisku v počtu 1000 ks 

V rámci spolupráce se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje proběhlo školení, které 

pro pedagogy, kteří studují dvouleté nástavbové studium po VŠ, připravilo Oddělení 

prevence kriminality MP Kolín ve spolupráci se zástupkyní 2. ZŠ Kolín paní Mgr. Mikeskovou. 

Pedagogové se účastnili besedy pro 2. ročník a dalšího přednáškového bloku v rámci tzv. 

povinné praxe /děkovný dopis ředitele VISKu Mgr. Holého/. 

 

Součástí práce OP MP Kolín je informovat veřejnost o činnosti strážníků MP Kolín, a to 

prostřednictvím tiskových zpráv nejen ve Zpravodaji města Kolína, ale nově i v Policejním 

deníku [http://www.policejnidenik.cz], se kterým MP Kolín navázala spolupráci. 
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