
Žentourový mlýn v areálu Černokosteleckého pivováru č. p. 17
byl prohlášen nemovitou kulturní památkou 3. 5. 1958. Po téměř
šedesáti letech dne 21. 2. 2018 Ministerstvo kultu ry ČR prohlásilo
za kulturní památku celý areál Černokostelec kého pivováru včetně
technologického vybavení. 

Zapsané vybavení zahrnuje náduvník, vzduchový kompresor,
hvozd systému Ječmen, vzdušný vertikální hvozd, čisticí stanici na
ječmen, odkličovací aparáty, vzduchovou vývěvu, cyklon, zá sobníky
na slad a elevátor, váhu a šrotovník, zásobníky na stu denou vodu,
teplou vodu a našrotovaný slad, rekuperátor brý dových par, dvoj -

„K lékaři na ošetření jsem nikdy nešla. Styděla jsem se, že mám
modřiny od svého muže. Nic jsem neřekla ani mámě, ani téměř
dospělému synovi. Styděla jsem se za to, co se u nás do ma děje,
že s manželem i tak stále ještě jsem, že jsem nenaš la sílu a odva -
hu od něj odejít. Styděla jsem se přiznat, že se ho bojím.“ Takto
a podobně znějí první slova obětí domácího ná silí, říká poradky -
ně intervenčního centra Respondeo.

Intervenční centrum Respondeo spolupracuje s osobami ohro -
ženými domácím násilím. Nabízí psychosociální poraden ství, so -
ciálně právní poradenství, nehmotnou podporu, dopro vody i psy -
choterapie, vše bezplatně. První kontakt často pro bíhá po telefonu,
nebo osobně na pobočkách intervenčního centra – Mladá Boleslav,

Nymburk, Kolín. Klient nemusí udávat své jméno. Termín osobní
konzultace je vhodné domluvit pře dem, aby měla poradkyně ča -
sový prostor.

Najdete nás na adrese: náměstí Přemyslovců 14/11 (bu -
 dova České spořitelny), Nymburk, možné jsou i terénní kon -
 zultace. Te lefonické konzultace Po – Pá od 8.00 – 16.00 hod.
tel. 775 561 844), obeti@respondeo.cz

Poskytovaná služba Intervenční centrum Respondeo je fi nanč -
ně podpořena z projektu Podpora vybraných druhů so ciálních slu -
žeb ve Středočeském kraji a městy Nymburk, Mla dá Boleslav, Kolín
a Mělník.                                                    Mgr. Alena Líbalová, 

vedoucí sociálních služeb Respondeo, z. s.
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INTERVENČNÍ CENTRUM RESPONDEO 
POMÁHÁ OSOBÁM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM

Terapeutické centrum Modré dveře působí v Kostelci již více
než 5 let. Za dobu své působnosti se podařilo pracovníkům Mod -
 rých dveří vytvořit pevné a především profesionální zázemí pro po -
skytování sociálních a zdravotních služeb. V říjnu 2017 pro  běh lo
slavnostní otevření Terapeutického centra v Říčanech a pře su nutí
většiny sociálních služeb; sociální rehabilitace a aktiviza ce, služby
krizové intervence z Kostelce do Říčan. Účelem a smys  lem přesu -
nu byl záměr větší dostupnosti těchto služeb širšímu spektru klien -
tů. U nás v Kostelci nyní dominují zdravotní služby poskytované
v rámci ambulance klinické psychologie. 

V rámci ambulance nabízíme zdravotní péči v podobě psy cho -
logické diagnostiky a individuální a rodinné psychoterapie dětem,
dospělým, seniorům, kteří mají psychické obtíže. Nejčas těji řeší me:
u dětí obtíže typu vývojových poruch (jako např. opož dění psycho -
motorického vývoje, opožděný vývoj řeči, obtíže spo jené s ADHD
syndromem, s autismem apod.), emoční obtíže v souvislosti s tíži -
vou životní situací, např. rozvod rodičů či ji né traumatizující situace,
nebo úzkostné a depresivní obtíže, obtí že spojené s nízkým sebe -
vědomím, neobratností v navazování a udržování vrstevnických
vztahů. U dospělých pak nejčastěji úzkostné a depresivní obtíže,
obtíže spojené s psychotickým onemocněním, psychické obtíže

spojené se somatickým one mocněním, vyšetření pro invalidní dů -
chod atp. Tato péče je hra zena ze systému zdravotního pojištění.
Vedle zdravotních služeb nabízíme rozvojovou psychoterapii, kte -
rá je vhodná pro lidi, kteří nemají závažnější psychické obtíže, ale
rádi by změnili své cho vání v rámci blízkých vztahů nebo by chtěli
posílit v asertivních dovednostech, případně se naučili lépe odolávat
stresu, pečo vat o svou psychohygienu atp. Tato služba není hrazena
ze zdra votního pojištění a klient si ji hradí sám.

Zhruba od září 2018 bychom rádi otevřeli terapeutickou sku pi -
nu pro děti a dospívající, kteří mají problémy právě v navazo vání
vrstevnických vztahů, v komunikaci a ve zdravém sebepro sazení
se, mají zkušenosti se šikanou, s odmítáním a nepřijetím. 

V rámci sociálních služeb centrum Modré dveře v Kostel -
ci nabízí především tréninkovou kavárnu jako formu podporo -
 va né ho zaměst nání pro lidi se sníženou pracovní schopností
v důsled ku dušev ní ho onemocnění, dále tvůrčí rukodělné díl -
ny pro aktiv ní trávení volného času a prevenci osamělosti rov -
něž pro lidi s duševním onemocněním nebo mentálním han -
dicapem.

Za centrum Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy Mgr.
Petra Domkařová

TERAPEUTICKÉ CENTRUM MODRÉ DVEŘE –
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY

ČERNOKOSTELECKÝ PIVOVÁR –
PROHLÁŠENÍ ZA KULTURNÍ PAMÁTKU


