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Milí (a trpěliví) čtenáři, 

vítáme Vás u dalšího čísla Streetmagazine, tentokrát s tématem 

„Jménem zákona“. Někteří z nás mají toto sousloví spojené se zážitky ne 

zrovna příjemnými – žádný strach, pány policisty (a samozřejmě i paní 

policistky, abychom byli generově korektní, jak je dnes v módě), od 

kterých jsme si tuto hlášku vypůjčili, necháme stranou. Co všechno může 

být obsaženo pod pojmem „zákon“? Pojďme se nad tím na chvíli 

společně zamyslet. Ta úplně nejklasičtější definice zní, že zákon je 

obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem, což je v 

naší republice parlament. Pak tu máme třeba Archimedův zákon, zákon 

akce a reakce, zákon džungle, Newtonovy zákony, Murphyho zákony...a 

tak dále bychom mohli pokračovat vlastně až do konce časopisu a ještě 

mnohem dál. 

To by ale bylo na dlouho – začněme u toho, co nám je nejbližší. Jaké 

jsou zákony, které uznáváme my a naše okolí? Shodují se, nebo jdou 

někdy proti sobě? Jaký je náš hlavní zákon, ten, podle kterého se řídíme, 

když všechno ostatní selže? Zkusme si na tuto otázku poctivě 

odpovědět… 

Zatím se ale pojďme podívat, co nás čeká v tomto čísle. Zaměříme se na 

zákony káčka a streetu, zákonitosti testování na přítomnost drog 

v organismu, pobavíme se nad zákony v oblasti béčkových filmů a v 

neposlední řadě se mrkneme na to, co bychom měli vědět o soudním 

řízení, aby jeho výstup byl pro nás, samozřejmě v souladu se zákonem, 

co možná nejpříznivější. A o to, které zákony a zákonitosti jsou pro ně 

momentálně opravdu důležité, se s námi ve svých výtvarně velice 

zajímavých příspěvcích podělí dva z návštěvníků českobudějovického 

káčka – jeden z nich toto číslo SM otevírá a druhý uzavírá. 

Postupujte dále do vozu a račte se připoutat, jízda může začít:-) 
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…a jaké jsou překážky, které před sebou v této chvíli máte Vy? Co je 

potřeba udělat pro jejich překonání? Pokud Vám s něčím z toho můžeme 

pomoci, obraťte se na nás.  
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Co je nového na káčku v Českých Budějovicích aneb Honzův list…. 

„Zlatý háječek a paní Kotrbová“, takhle začal jeden dopis, který jsme 

našli ve schránce a který obsahoval stížnost. Když si někdo stěžuje, mně 

to možná v první fázi zamrzí a je mi to líto, ale pak se začnu zamýšlet 

nad tím, jak vlastně to Káčko funguje a co by se dalo zlepšit a co se 

prostě zlepšit nedá, protože se holt nezavděčíte všem. Tento dopis, 

nebo list (jak chcete), píšu Vám, kteří na Káčko chodíte, abych Vás 

seznámil s některými fakty, změnami a vlastně i trochu s tím, co se mi 

honí v hlavě. 

Velká změna přichází s tím, že končí evropský projekt, nebo 

Resocializační program - pro ty, kteří to znají pod tímto názvem. Co se 

pro klienty nemění? Pomoc při hledání práce, vyřizování sociálních věcí, 

pomoc s napsáním pracovních životopisů atd. u nás pořád najdete. 

Stejně tak bude možné u nás vykonávat ópépečka. Když se dostanete 

do vězení, nadále si s Vámi budeme dopisovat, tentokrát prostřednictvím 

Lukáše a Adély. 

Co se pro klienty mění? Momentálně končí pracovní program, kde si bylo 

možné vydělat pár peněz a pomáhat na Káčku. Tato věc byla právě 

financována z evropských peněz z projektu. Nicméně možnost vydělat 

nějaké peníze jak pro svoje osobní věci, tak třeba i pro zaplacení nějaké 

části dluhu, občanky atd., by se podle mě mohla časem vrátit a už teď 

usilovně přemýšlím nad tím, jakým způsobem vrátit pracovní program do 

káčkového repertoáru. Nějaké nápady už máme, jen jejich realizace 

bude chvilku trvat. 

Co se bohužel nedaří, je zvládnout alespoň jeden rok bez personálních 

změn, a nyní proběhla zase jedna. Odešla Zuzka - chtěl bych jí 

poděkovat za rok a půl pilné práce a hlavně spoustu dobrých nápadů a 

zkušeností, které si přinesla z Káček, kde pracovala. Tato změna je 

pouze jednosměrná, za Zuzku nikdo nový nepřijde, takže pořád budete 

na Káčku potkávat mně Honzu, Lukáše, Míšu, Terku a Adélu, věřte, že 

se budeme snažit pracovat pro Vás. Méně zkušení členové týmu se 

budou snažit získávat nové zkušenosti a ti zkušenější své zkušenosti 

používat dobře a rozumně a být oporou jak pro klienty, tak pro kolegy. 
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Každý má někdy špatný den, ať už pracovník nebo klient. Snažme se 

tedy problémy řešit jako rozumní lidé, pokud možno v klidu.  

A teď k té stížnosti, ten den, když pisatel dorazil, měli jsme zavřeno, a 

tak to vzniklo. Snažíme se dostát naší pracovní době, ale prostě někdy 

se musí zavřít s různých důvodů. Jedním z nich je supervize, což je sice 

zvláštní slovo, cizí, které neznamená žádné spiknutí, nýbrž to, že náš 

tým má sezení s odborným pracovníkem, který není z Preventu, má 

speciální výcvik a pracuje s námi, pracovníky Káčka, na tom, abychom 

svou práci zvládali dobře a dokonce se v nějakých věcech zdokonalili. 

Jak si mnozí z vás umí představit, práce s lidmi není jednoduchá a občas 

se prostě potřebujeme poradit o tom, co nás v práci tíží nebo s čím si 

nevíme rady. 

Supervize je jednou za měsíc, a tak se může stát, což je, uznávám, 

nepříjemné, že přijedete na výměnu a bude zavřeno. Snažíme se 

všechny změny zaznamenávat alespoň týden dopředu, ale pro některé 

ani to nestačí, a proto se chystáme vytvořit kalendář nebo tabulku, která 

bude u výměny a kam budeme zaznamenávat dny, kdy bude omezení 

programu, s větším předstihem. 

Tak a to je zatím všechno, přeji Vám pokud možno teplý a klidný podzim. 

Vaše Káčko je pořád s Vámi, v zimě se zde můžete zahřát, v létě zase 

ochladit, ale vždy Vás u nás rádi přivítáme. 

Honza a tým KC 
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Pravidla kontaktní místnosti na káčku ve Strakonicích a 
Prachaticích 

Jako všude jinde, i na káčku jsou určitá pravidla, která je 

potřeba dodržovat. Pravidla zde nejsou od toho, aby nějak 

znepříjemňovala či odrazovala váš pobyt na KM. Slouží hlavně k naší i 

vaší bezpečnosti, aby nedocházelo ke konfliktům a 

jiným nepříjemnostem, a tak vytváří prostor pro naši lepší vzájemnou 

spolupráci.  

Všechna pravidla jsou na káčkách vyvěšena na viditelném místě a 

pracovníci vás s nimi seznamují při prvních kontaktech na KC a 

průběžně při dalších návštěvách. Pracovníci je kdykoliv rádi připomenou. 

(Hlídání jejich dodržování je součást naší práce.)  

Zde si můžete přečíst, jaká pravidla platí na KC ST/PT. 

Pokud by vám nějaké pravidlo nevyhovovalo, můžete navrhnout změnu, 

např. při vyplňování anketky spokojenosti.  

S pozdravem Tým KC ST/PT. 
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(článek pro Vás připravily Monika a Pavla z KS ST/PT) 
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Zákony streetu 

Za streety nechodíš nikam do kanceláře, nemáme kontaktní místnost, 

můžeš na nás jen tak na ulici někde narazit a rovnou si vyměnit nebo 

vyřídit to, co s námi chceš řešit, můžeš si nás zavolat, prozvonit nebo jen 

napsat SMSku...ale to neznamená, že bychom neměli žádná pravidla. 

Možná se Ti už někdy stalo, že sis po kontaktu s námi říkal, proč některé 

věci tak moc hrotíme a nejedeme prostě na pohodu...tento článek se 

pokusí vysvětlit, proč to tak je. Zdaleka neobsahuje všechno, na co spolu 

v kontaktu můžeme narazit – pokud Tě zajímá něco, o čem tady 

nepadne ani slovo, neváhej a zeptej se přímo streetů. 

 

Buchny na dluh: Tohle řešíme asi nejčastěji. Nemáš u sebe špinavé 

buchny a potřebuješ čisté...co na to zákon streetu? Jsme výměnný 

program, ne automat na buchny (ten mají ve Strakonicích před káčkem). 

A výměna znamená něco za něco. Jasně, že naším zájmem je, aby sis 

dával čistýma – to znamená, že Tě v tom nenecháme, ale dáme Ti na 

dluh jednu nebo dvě buchny, aby sis mohl dát a pak si přijít vyměnit. 

Výjimky v odůvodněných případech možné jsou, ale rozhodně nebývají 

pravidlem. Proč to tak řešíme? To, že měníme buchny, je hned ze dvou 

důvodů – tím prvním je, aby si lidé, kteří užívají drogy nitrožilně, dávali 

pokaždé čistou buchnou a chránili tak svoje zdraví – tomu se říká Harm 

reduction (snižování rizik – když už bereš, dělej to tak, aby to bylo co 

nejbezpečnější pro Tebe i Tvoje okolí), dále nám pak jde o to, aby se 

použité buchny nikde neválely – a tu jistotu máme jen u těch, které se 

nám vrátí zpátky. To, kolik vyměníme, píšeme do naší databáze, jejíž 

výstupy (pouze čísla) několikrát do roka vykazujeme institucím, které 

nám dávají peníze, díky kterým můžeme kupovat další buchny a jiný 

materiál, který vydáváme (vodičky, obvazy, mastičky,...) – a pokud by se 

ukázalo, že se nám zpátky vrací nezanedbatelně méně buchen než kolik 

vydáme, pro tyto naše „sponzory“ (jednotlivá města a obce, Jihočeský 

kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí...) by to znamenalo, že svou 

práci neděláme dobře a tudíž nám ji nezaplatí – a pak už by nebyly 

žádné buchny, protože by nebylo z čeho je nakoupit. 
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Pracovní doba a čekání na výměnu: Na Tvůj příchod čekáme 

maximálně 15 minut, poté odcházíme – samozřejmě chápeme, že se 

cestou může člověk zdržet, ale v takovém případě očekáváme, že se 

ozveš a dáš nám vědět, že dorazíš později. Ty bys určitě také nebyl 

nadšený, kdybys na nás čekal třeba půl hodiny – nehledě na to, že při 

dlouhém čekání bychom nebyli dosažitelní pro někoho dalšího, kdo se s 

námi také potřebuje potkat. 

Co se týče pracovní doby, když jsme na určitém místě do určitého času, 

znamená to, že v tu dobu odcházíme z práce nebo odjíždíme z terénu, 

ne že teprve začínáme s poslední výměnou. 

A jak to chodí v Českých Budějovicích? 

Za tu dobu, co street existuje, se spousta věcí změnila - a spolu s nimi 

také pracovní doba a místa našeho pohybu v rámci Českých Budějovic. 

Stává se, že někteří z Vás si postesknou, že dřív to bylo lepší, protože 

jsme na zavolání za Vámi přijeli kamkoliv, zatímco dnes se Vás snažíme 

dostat do centra (pokud tedy nejste na sídlišti Máj, kam jezdíme 

pravidelně každé úterý) a ještě k tomu v Českých Budějovicích 

pracujeme už jen 3 dny v týdnu. Je to z toho důvodu, že se nám 

několikanásobně zvýšil počet měst, ve kterých pracujeme, počet streetů 

také trochu stoupl, ale určitě ne o tolik, abychom mohli na zavolání 

vyjíždět do různých koutů města. Druhým důvodem je Vaše větší 

zapojení – když člověk něco potřebuje, ve většině případů pro to musí 

něco udělat – u nás je to přiblížit se směrem do centra…to je docela fér, 

ne? 

Co se týče pracovní doby, když máme do sedmi nebo do čtyř, znamená 

to, že v sedm nebo ve čtyři hodiny zamykáme kancelář a odcházíme - a 

tomu se snažíme přizpůsobit také místa posledních výměn. Poslední 

hodinu, kdy jsme v práci (to znamená v pondělí a úterý od šesti do 

sedmi, v pátek od tří do čtyř) jsme už jenom na Lannovce, poslední 

půlhodinu už jen „u čepu“ – v poslední části Lanovky nejblíže nádraží, 

kde jsou lavičky. Rádi Ti tedy vyměníme v pátek ze pět minut čtyři na 

Lannovce u čepu, ale už ne třeba u Gerbery. 

Dál se podíváme na práva a povinnosti – máme je my a máte je i Vy, s 

kterými se potkáváme:  
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Práva 

1. Máš právo na profesionální poskytnutí služby. Pro poskytování 

služby jsou stanovena pravidla, která zajišťují kvalitní a bezpečné 

prostředí pro klienty i pracovníky. 

2. Máš právo na právo na rovný přístup ke službám bez ohledu na 

své osobní, socioekonomické či kulturní charakteristiky jako je 

třeba věk, pohlaví, rasa, národnost, původ, drogová anamnéza, 

sexuální orientace, postavení, finanční možnosti, kriminální činnost 

vojenskou hodnost, duševní a fyzické problémy, zdravotní stav atd. 

3. Máš právo na lidskou důstojnost, bezpečí a nedotknutelnost 

fyzickou, citovou, hodnotovou (včetně svědomí a přesvědčení) i 

majetkovou, a to po celou dobu kontaktu při využívání všech typů 

služeb. 

4. Máš právo být přijímán jako samostatná a odpovědná bytost. 

5. Máš právo být Tobě srozumitelným způsobem informován o 

službě, její filosofii, metodách, rozsahu a trvání, podmínkách, 

zásadách a pravidlech (včetně např. disciplinárních sankcí, 

způsobu ukončení, důvěrnosti informací apod.) do té míry, abys na 

ni mohl vědomě a dobrovolně přistoupit a kompetentně 

spolurozhodovat o svém setrvání ve službě. Máš právo ovlivnit 

kvalitu služby a způsob poskytování. Máš právo na seznámení se 

všemi službami, které terénní program JSP nabízí, při každému 

kontaktu jsou Ti připomínány a jsi motivován k ejich využití. 

Veškeré nabízené služby jsou dobrovolné, záleží pouze na Tobě, 

které z nich využiješ. 

6. Máš právo kdykoliv opustit službu na vlastní žádost, a to bez 

dalších negativních důsledků pro sebe. 

7. Klient má právo podat stížnost a být informován o postupu při 

uplatňování stížnosti. – o postupu uplatňování stížnosti informuje 

klienta kterýkoli zaměstnanec zařízení. 

8. Klient má práva na osobní svobodu a ochranu soukromí – to 

vychází z nastavení služeb. Klient má právo na anonymitu, má 

právo neuvádět svá osobní data, právo na utajení informací 



 10 

týkajících se účasti v programu a všech záznamů o spolupráci 

s klientem v souladu se zákony České republiky, dodržování zásad 

mlčenlivosti. Výjimkou jsou skutečnosti podléhající všeobecné 

ohlašovací povinnosti (dle právní úpravy sem patří povinnost 

nahlášením překazit nebo oznámit již uskutečněný trestný čin a 

situace, kdy je ohroženo zdraví či vývoj (i morální) dítěte), dále pak 

požádá-li o informace soud. 

9. Klient má právo na ochranu před nucenými pracemi. 

10. Máš právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím –    

pracovníci mohou použít opatření, které Tě omezuje (například Tě 

chytit) pouze v nejkrajnější situaci osobní sebeobrany, pokud dochází 

k bezprostřednímu ohrožení života jejich, Tvého, popřípadě jiných 

osob, ohrožených Tvým jednáním. Vše musí probíhat v souladu s 

platnými zákony. 

Povinnosti – pravidla kontaktu 

1. Zákaz manipulace s návykovými látkami v čase, kdy je 

poskytována služba, vlastní užívání drog, přijímání drog od druhého a 

jejich nabízení druhému. Pojem „návykové látky„ zahrnuje i alkohol a 

léčiva s návykovým potenciálem. 

2. Zákaz násilného chování vůči terénním pracovníkům. Jedná se o 

fyzické a slovní napadání pracovníků 

3. Zákaz ničení nebo zcizování majetku pracovníků nebo zařízení – 

agrese proti věcem s důsledkem jejich zničení nebo vážného poškození, 

krádež peněz nebo věcí, vloupání do zařízení nebo do uzavřených 

prostor, zneužití razítka nebo písemností zařízení, podpisu pracovníka 

apod. 

4. Dále je zakázáno v přítomnosti terénních pracovníků domlouvat 

jakoukoli trestnou činnost, projevovat slovní agresi a hrubost, rasovou 

či jinou diskriminaci nebo ideový fanatismus 

Služba Vám bude aktuálně odepřena, pokud:  

 Vaše chování bude násilnické a agresivní (slovní, fyzické i 

psychické) k ostatním přítomným osobám a k terénním 

pracovníkům. 
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 Budete domlouvat jakoukoliv trestnou činnost v přítomnosti 

terénních pracovníků. 

 Budete nabízet, prodávat či vyměňovat jakékoliv předměty 

v přítomnosti terénních pracovníků. 

 Budete ničit či zcizovat vybavení terénních pracovníků (tablet, 

batoh, kola …) 

 Budete si aplikovat návykové látky, distribuovat je, předávat a 

jakkoliv s nimi zacházet v přítomnosti terénních pracovníků.    

 Budete-li v tak intoxikovaném stavu, že nebudete schopen/a 

komunikace a spolupráce s terénními pracovníky. 

 Budete zacházet se zbraněmi v přítomnosti terénních pracovníků. 

(článek pro Vás připravila Markéta ze streetu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

(Králíček Vyhul opět na scéně! A připravil ho pro Vás Martin ze streetu/KC Prachatice) 
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Kdo jsme? 

Odborné služby pro uživatele návykových látek začaly v České republice 

vznikat kolem roku 1991 a měly svůj přirozený vývoj. Vývoj směrem k 

profesionalitě, ukotvení v legislativě, ale především k tomu, že 

poskytovat služby uživatelům drog je užitečné, společnosti se vyplatí a 

tyto služby by měly být podporovány. Dle Národního monitorovacího 

střediska pro drogy a drogové závislosti bylo v roce 2013 v ČR 

odhadnuto 44 900 problémových uživatelů drog, z toho bylo 34 200 

uživatelů pervitinu, 3 500 uživatelů heroinu a 7 200 uživatelů 

buprenorfinu (celkem tedy 10 700 uživatelů opiátů. Počet injekčních 

uživatelů byl odhadnut na 42 700. V roce 2005 bylo odhadnuto 31 800 

problémových uživatelů drog. Je tedy zřejmé, že počet uživatelů drog 

v ČR nám za posledních let narostl. Samotné užívání drog, drogové 

scény, není statické a má svůj pohyb a svůj vývoj. Stejně jako mají a 

měly vývoj služby pro uživatele návykových látek. Náš terénní program 

Jihočeský streetwork Prevent měl také svůj vývoj. V ulicích různých měst 

Jihočeského kraje se pohybujeme již od roku 2002, tedy už 13 let. 

V ulicích 4 okresů a téměř ve dvaceti městech Jihočeského kraje se 

potkáváte s terénními pracovníky a máte možnost využívat našich 

služeb. Jsme Jihočeský streetwork Prevent, jsme terénní program A 

JSME SOCIÁLNÍ SLUŽBA. CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ? Vývoj je 

vývoj. Naše služby jsou ukotveny v legislativě.  

Zákon 108/2006 sb. o sociálních službách 

Tento zákon vymezuje naší činnost v § 69 takto: 

Terénní programy: (1) Terénní programy jsou terénní služby 

poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny 

osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, 

osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a 

jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a 

minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám 

poskytována anonymně.(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto 

základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským 
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prostředím, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí.  

Tím, že je naše služba zakotvena v zákoně, tak z toho samozřejmě 

vyplývají pro náš terénní program jisté povinnosti. Např. § 78 říká toto: 

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování 

sociálních služeb, není-li v § 83 a 84 stanoveno jinak; toto oprávnění 

vzniká rozhodnutím o registraci. Věřte tomu, že jsme registrovanou 

sociální službou. Kromě samotné registrace musí mít terénní pracovníci 

odpovídající vzdělání, které je rovněž v tomto zákoně popsané. Co může 

být také pro Vás podstatné a jistě už všichni víte, všichni terénní 

pracovníci, se kterými jste v kontaktu, jsou vázáni mlčenlivostí. 

Mlčenlivost je taktéž ukotvena v tomto zákoně, a to v § 100: (1) 

Zaměstnanci obcí a krajů, zaměstnanci státu a zaměstnanci 

poskytovatelů sociálních služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 

údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby nebo 

příspěvek, které se při své činnosti dozvědí, není-li dále stanoveno jinak. 

Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Povinnosti 

zachovávat mlčenlivost mohou být osoby uvedené ve větě první 

zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s 

uvedením rozsahu a účelu. 

Standardy kvality sociálních služeb 

Sociální služby, tudíž i terénní program Jihočeský streetwork, musí 

splňovat Standardy kvality sociálních služeb. Možná Vás napadne 

otázka Proč? Tyto standardy vycházejí z východiska, že sociální služby 

by měly za každých okolností zachovávat lidskou důstojnost těch, kteří je 

užívají, vycházet z jejich individuálních potřeb, aktivizovat je, posilovat a 

motivovat. Musí být poskytovány v náležité kvalitě takovými způsoby, 

aby bylo zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod jejich 

uživatelů. Tyto standardy mají jasná kritéria a jsou celkem obsáhlé. Co 

může být pro Vás podstatné? Náš terénní program má své poslání, cíle, 

cílovou skupinu, principy poskytování služeb, ale to jistě víte, ať už jste to 

slyšeli od pracovníků či si přečetli na našem letáku. Mimo jiné máte svá 

práva, standardy se pečlivě zabývají ochranou práv uživatelů. Také máte 

možnost si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování našich služeb. 

Standardy se zabývají i plánováním a průběhem služby, kdy průběh 
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služby vychází z především z vnitřních zdrojů a možností uživatele a je 

plánován společně s uživatelem. Zjednodušeně - poskytování sociální 

služby musí sledovat jasný cíl. I z tohoto důvodů se Vás v našich 

rozhovorech doptáváme a zároveň i respektujeme, že se o některých 

věcech zkrátka bavit nechcete. Také plně respektujeme i fakt, že Vám 

stačí si jen vyměnit injekční stříkačky a nic víc zatím nepotřebujete. Tyto 

standardy také myslí na otázku osobních údajů. Jedno zásadní kritérium 

říká: zařízení má stanoveno, jaké osobní údaje potřebujete od uživatelů 

získat, aby služby byly bezpečné, odborné a kvalitní. Důležité je si zjistit, 

jak budeme uživatele identifikovat (jméno, přezdívka – u uživatelů drog). 

I z toho důvodů po Vás chceme kód, pokud nechcete sestavovat kód, tak 

nám postačí přezdívka či Vaše křestní jméno. 

Aby toho nebylo málo, tak kromě toho, že jsme služba sociální dle již 

zmíněného zákona, tak jsem také službou adiktologickou, pro které jsou 

závazné také standardy, a to Standardy odborné způsobilosti pro 

zařízení a programy poskytující odborné adiktologické odborné 

služby (Standardy služeb pro uživatele drog, závislé a patologické 

hráče). Zda tyto standardy naplňujeme či nenaplňujeme, prokazujeme 

při „kontrole“ - tzv. certifikacích, na jejichž základě je nám na určité 

období udělen certifikát odborné způsobilosti. Tyto standardy jsou 

v něčem podobné, jako výše zmiňované standardy kvality sociálních 

služeb, ale také v něčem jiné. A jak se Vás to týká? S každým z Vás 

pracujeme individuálně. Terénní pracovníci se Vás vyptávají a pokládají 

různé otázky: Co bereš, jak dlouho, co bydlení apod. Ptáme se jednak 

proto, že nás to zajímá a Vaše aktuální životní etapa nám není lhostejná, 

taky se ptáme proto, že Vám můžeme v mnoha věcech pomoci či poradit 

a nebo zkrátka s Vámi jen sdílet jak se právě máte. Ale také se Vás 

ptáme proto, protože s Vámi zkrátka mluvit musíme a abychom mohli 

poskytovat odbornou péči, potřebujeme o Vás něco vědět. I z toho 

důvodu s Vámi vyplňujeme in-come dotazník, který je vlastně takovým 

základním zhodnocením, jak na tom jste a co vše můžeme pro Vás 

udělat. Tyto standardy také myslí na hodnocení kvality, bezpečí a 

efektivity, i to je jeden z důvodů proč s Vámi vyplňujeme ankety 

spokojenosti. Přesto, že většinu věcí probíráme během našich 

rozhovorů, anketa se zkrátka lépe vyhodnocuje. Aby byla služba 

poskytována kvalitně a mohla se vyhodnocovat, musí také být vedena 

nějaké dokumentace. Slovo dokumentace Vám může znít hrozivě, ale 
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hrozivé to rozhodně není. Dokumentace je řádně zabezpečena a mají do 

ní přístup pouze terénní pracovníci. A co je v dokumentaci? 

Dokumentace je v počítači, jste tam vedeni pod kódem, jménem či 

přezdívkou, dále je tam zaznamenáno,  jakých služeb jste využili a který 

z pracovníků s Vámi mluvil. Následuje stručný zápis, o čem jste si 

povídali.  

Náš tým terénních pracovníků se musí odborně vzdělávat a pracovat 

pod supervizí. I z toho důvodů se jednou za dva měsíce občas stane, že 

se nám nemůžete dovolat. Důvodem zkrátka je, že máme supervizi a 

všichni pracovníci mají povinnost se jí účastnit. Taky se někdy stane, a je 

to max. 2x do roka, že nejsme vůbec v terénu a nemůžete se nám 

dovolat. 

Všechny tyto zákony a standardy jsou důležité, už jen proto, že hlavním 

cílem je poskytovat Vám služby odborně, kvalitně, s pokorou a 

samozřejmě profesionálně. Jak by to vypadlo, kdyby tyto zákony a 

standardy neexistovaly? Předpokládám, že služby bychom poskytovali 

naprosto stejně, protože i pro nás je důležité poskytovat Vám služby 

odborně a kvalitně. Ovšem bylo by zjevně náročné sehnat na provoz 

naší služby dostatek finančních prostředků. Vzpomínám si, jak ještě před 

pár lety bylo obtížné obhajovat užitečnost našich služeb, jak se veřejnost 

negativně stavěla k výměně injekčních stříkaček a i na náš terénní 

program se mnozí dívali s předsudky. Díky celkem progresivnímu vývoji 

adiktologických služeb a oboru adiktologie jsou náš obor a naše služby 

celkem respektovány a uznávány.  

A proč vlastně všechno tohle píšu? Cílem toho článku je Vám objasnit, 

co všechno děláme, proč to děláme a že všechno to má nějaká pravidla 

a jasný řád. Důvod je prostý, to že za Vámi můžeme jezdit, mluvit 

s Vámi, měnit Vám stříkačky, stojí peníze a ty peníze musíme na provoz 

zkrátka sehnat. A ti, kdo poskytuji peníze, jsou donátoři, a ti zase 

poskytují peníze tomu, kdo splňuje daná kritéria (je registrovanou 

sociální službou, splňuje standardy apod.). Hodně zjednodušeně řečeno 

dávají peníze tomu, kdo prokazuje, že vskutku pracuje a snaží se svou 

práci dělat odborně a kvalitně. 

(článek pro Vás připravil Kamil ze streetu) 
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Zákonitosti „drogových testů“ 

Většina z nás už slyšela anebo sama viděla drogové testy. Slouží ke 
zjišťování toho, zda dotyčná osoba užila drogu. Tyto testy se dělí do 
dvou skupin. První skupinou jsou tak zvané screeningové testy. Ty téměř 
vždy vypadají jako papírové proužky nebo destičky napuštěné 
sloučeninami, které reagují s určitou drogou. Výsledek je dostupný 
během několika minut s přesností 95 % až 98 %. 

Testy slouží k rychlému zjištění zneužívání drog. Jejich výraznou 
výhodou je jednak možnost okamžitého zjištění stavu, a pak také nízká 
cena. Dají použít pro detekci buď jedné drogy, anebo také existují tzv. 
multipanely, které dokáží zjistit až 10 různých druhů drogy při jednom 
měření. 

Tyto drogové testy se využívají v mnoha oblastech veřejného života. V 
soukromých organizacích bývají částí vstupní zdravotní prohlídky pro 
nově příchozí pracovníky nebo také pro testování pracovníků zda 
nepřichází do práce intoxikováni drogou.  

Další použití je také na základních, středních a zvláštních školách pro 
testování žáků; v psychiatrických a protidrogových léčebnách pro 
testování klientů. Stejně tak jsou však drogové testy vhodné pro rodiče, 
kteří mají podezření, že se jejich dítě mohlo setkat s drogou. 

Ovšem také česká policie využívá těchto screeningových testů ke 
zjištění stavu omamných či psychotropních látek u řidičů. 

 

Druhá skupina testů slouží k testování přítomnosti drogy v těle pomocí 
krve, moči, slin nebo jiných metod. Zjišťuje, zda je v době provádění 
testu určitý typ drogy obsažen v těle testované osoby. Existuje ovšem 
velmi široké rozmezí odhadů, jak dlouho se může droga nacházet v těle. 

Ve srovnání s prvním typem screeningových testů, které jsou velmi 
rychlé a levné, je v případě druhé skupiny testů nevýhodou jejich vysoká 
cena za analýzu a časové rozmezí - provádí se totiž v toxikologické 
laboratoři a na výsledek je nutné čekat přibližně od 2 do 4 dnů. 
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Jednotlivé typy rychlých screeningových testů: 

Močové drogové testy 

Pro provedení testu je zapotřebí vzorek moči. Testovací proužky nebo 
destičky jsou použity k okamžitému zjištění výsledku. Objevily se sice 
určité návody nebo přípravky, které mohou pomoci projít močovým 
testem, ale jejich účinnost je velmi sporná. Při provádění testu je vždy 
nutné striktně dodržovat výrobcem předepsaná pravidla, jinak by mohlo 
dojít k chybnému stanovení výsledku testu. Pomocí močových testů je 
možné zjistit například marihuanu až 80 dní zpětně. 

Vlasové drogové testy 

Testování přítomnosti drog z vlasových folikul (váčků) je dosti přesné, 
tímto způsobem je možné pomocí zjistit v těle drogu, která byla užita až 
před šesti měsíci nebo dříve. Jak vlasy rostou, je možné některé drogy 
zjistit ze střední části vlasu, čím jsou tedy vlasy delší, tím delší období, 
před kterým byla droga užita, je možné zjistit. Testování pomocí vlasů se 
provádí převážně ve specializovaných laboratořích, kde se používá 
pouze úsek vlasu odebraný přibližně 3 – 5 cm od kůže hlavy, což sníží 
dobu, do kdy je možné zjisti užití drogy zhruba na 90 dnů. Někteří lidé se 
snaží zamezit zjištění drogy v jejich těle tím, že si oholí hlavu, pro test je 
však možné použít i chlupy z jiných částí těla. 

Slinové drogové testy 

Pro vykonání testu je zapotřebí vzorek slin a je tak možné zjistit požití 
drogy během několika předchozích dnů. Výhodou drogových testů 
založených na vzorku slin je to, že je velmi obtížné jejich falšování nebo 
podvedení. Další výhodou je relativně snadné odebrání vzorku. Přesnost 
těchto testů je srovnatelná s močovými testy. Slinové testy používá 
například policie České republiky. 

Potové drogové testy 

Potové testy mají podobu speciálních náplastí, které se připevní na kůži 
a po určitou dobu (obvykle 10 - 14 dní) je odebírán pot. Potové testy se 
využívají téměř výlučně v dětských ochranných zařízeních, sociálních 
ústavech, drogových léčebnách a podobných zařízeních, kde je nutné 
kontrolovat zneužívání drog po delší období a kde použití močových 
testů není praktické. Náplasti mají bezpečnostní mechanismy proti 
nepovolenému odstranění a poté opětovnému nasazení. Pouze 
pověřená osoba může na konci kontrolovaného období odstranit náplast 
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a provést test, zda během tohoto období testovaná osoba neužívala 
drogy. 

K  oběma tabulkám pro přítomnost látek v těle, které najdete na konci 
tohoto článku, je v každém případě potřeba přistupovat s tím, že budou 
ovlivněny určitými faktory. Je jím například věk, pohlaví, váha, podíl 
tělesného tuku, rychlost metabolismu, celkové zdraví a také samozřejmě 
množství užité drogy a doba, během které byla tato droga požita. 

Závěrem by bylo dobré zmínit, že čím častěji a pravidelněji berete, tím 
déle jsou látky v těle zachytitelné testy. A naopak - pokud by se jednalo o 
jednorázové užití, půjde o kratší dobu, a tím pádem je menší 
pravděpodobnost, že zůstanou kratší dobu v těle a tudíž že výsledek 
testu bude reaktivní (pozitivní). Ale opět vše se řídí výše zmíněnými 
faktory, jakým jsou metabolismus, síla drogy, váha, atd. 

Zdroje:  

www.zdravi-cz.eu 

http://www.drogovaporadna.cz/Uvodni-stranka.html 

Podané ruce - www.extc.cz 

http://www.cannabis.info/cz 

(článek pro Vás připravila Adél ze streetu) 

 

 

 

(drze převzato z webovek 
Přístavu Modrá kotva Liběchov) 

http://www.zdravi-cz.eu/
http://www.drogovaporadna.cz/Uvodni-stranka.html
http://www.cannabis.info/cz


 19 

Co je dobré vědět o soudním řízení 

 

Trestní řízení u soudu 

Soudní řízení jsou veřejná (někdy může být ale veřejnost z vážných 
důvodů vyloučena, např. při projednávání tajných informací, ochrana 
nezletilých). Vyhlášení rozsudku je vždy veřejné. 

Pokud vám nemoc nebo jiný závažný důvod v účasti u soudu nebo 
v podání požadovaného svědectví brání, je třeba se řádně a neodkladně 
u soudu omluvit a svou omluvu je třeba doložit. Tím se vyhnete dalším 
nepříjemnostem. Jestliže se svědek nebo obžalovaný, ač byl řádně 
předvolán, bez dostatečné omluvy nedostaví, může být 
uložena pořádková pokuta až do 50 000 Kč. Můžete být k 
jednání předvedeni policií - to platí nejen pro účastníky řízení, ale i pro 
svědky - v trestním řízení může být na vás vydán zatykač, v jeho 
důsledku můžete být zadrženi policií a následně vzati do vazby. 

Při vstupu do soudní budovy budete muset zřejmě projít kontrolním 
rámem, který zjistí, zda u sebe nemáte např. zbraně a další nebezpečné 
předměty, které se nesmí do budovy vnášet. Je třeba přijít včas, abyste 
našli síň, ve které bude řízení probíhat. Vyčkejte na chodbě, popř. v 
místnosti před soudní síní, než vyvolají vaše jméno. Většina našich 
soudů zatím není vybavena oddělenými čekárnami pro poškozené, takže 
budete patrně čekat na chodbě soudu před jednací síní, a to ve 
společnosti ostatních svědků včetně svědků obhajoby. 

Soudci ale někdy vycházejí vstříc poškozeným v případech 
hodných pozornosti (oběti sexuálního nebo zvlášť intenzivního násilí, 
mladiství, těhotné svědkyně, oběti opakovaných trestných činů a další) a 
předem s nimi na jejich žádost dohodnou bezpečné místo v soudní 
budově, kde mohou čekat na podání své svědecké výpovědi, aniž by byli 
traumatizováni přítomností jiných osob. Máte-li podobné důvody, 
kontaktujte telefonicky nebo písemně předsedu nebo předsedkyni 
senátu. Jejich jméno a telefonické spojení naleznete na předvolání k 
hlavnímu líčení. 
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K soudnímu jednání si vezměte s sebou: 

 občanský průkaz či jiný průkazný doklad totožnosti, 
 předvolání, které jste od soudu obdrželi (kvůli kontrole, ale i 

uplatnění svědečného), 
 vyčíslení škody, pokud jste se připojili s nárokem na náhradu škody 

v trestním řízení, 
 popřípadě všechny listiny, k jejichž předložení jste byli soudem 

vyzváni či které mu chcete k důkazu sami předložit. 

 

V jednací síni je třeba dodržovat následující pravidla: 

 Před vstupem je třeba vypnout mobilní telefon. 
 Během celého jednání přítomní sedí na svých místech. 
 Klást otázky a vyjadřovat se je možno jen se souhlasem předsedy 

senátu (samosoudce). K senátu (samosoudci) se mluví jen vestoje. 
 Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní k výzvě předsedy 

senátu (samosoudce) vestoje. 
 Zejména není dovoleno v jednací síni mluvit bez souhlasu 

předsedy senátu (samosoudce), dále jíst, pít nebo kouřit, a to ani v 
přestávce. 

 Jednání řídí předseda senátu (samosoudce), jehož pokynům se 
musí všichni přítomní podřídit. 

 Povstat musíte také vždy, když hovoříte k soudci a při vyhlašování 
rozsudku.  

 

Hlavní líčení 

Před výslechem svědka soud musí vždy zjistit jeho totožnost. Po vstupu 
do jednací síně proto zpravidla vyzve předseda senátu svědka nebo 
obžalovaného, aby předstoupil a prokázal svou totožnost předložením 
občanského průkazu. Pokud tento doklad z jakéhokoliv důvodu nemáte, 
může posloužit k prokázání totožnosti jiný hodnověrný doklad, vydaný k 
tomu oprávněným orgánem, kupř. cestovní pas. 

Dále musí předseda senátu zjistit poměr svědka k obžalovanému 
(např. příbuzenský, což může být velmi důležité) a poučit ho o řadě 
dalších věcí, zejména povinnosti vypovídat a o situacích, za nichž je 
oprávněn výpověď odmítnout nebo také o trestních následcích křivé 
výpovědi. 

javascript:void(0)
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Předseda senátu musí svědka především poučit o jeho právu 
odepřít výpověď. Právo odepřít výpověď jako svědek má podle českého 
platného právního řádu v trestním řízení příbuzný obžalovaného, jeho 
sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel a druh. Pokud je obžalovaných 
více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo 
odepřít výpověď stran jiných obžalovaných jen tehdy, nelze-li odloučit 
výpověď, která se jich týká, od výpovědi týkající se obžalovaného, k 
němuž je svědek v tomto poměru. 

Poté, co je předsedou senátu v souladu se zákonem poučen, 
 svědek nebo obžalovaný souvisle vypovídá vše, co o předmětné trestní 
věci ví. Teprve potom mohou být kladeny otázky k doplnění jeho 
výpovědi nebo k odstranění případných neúplností, nejasností a rozporů. 

Existuje-li obava, že svědek v přítomnosti obžalovaného nevypoví 
pravdu, případně jde-li o výslech svědka, jemuž nebo osobě jemu blízké 
z podaného svědectví hrozí újma na zdraví, smrt nebo jiné vážné 
nebezpečí, předseda senátu učiní opatření vhodné k zajištění 
bezpečnosti nebo utajení totožnosti svědka, případně vykáže 
obžalovaného po dobu výslechu takového svědka z jednací síně. 

Předseda senátu přitom dbá na to, aby svědek ještě nevyslechnutý 
nebyl přítomen v jednací síni při výslechu obžalovaného a jiných svědků. 

Může se stát, že jednání odpadá, čili že se tzv. odročuje na jiný 
termín. Tento termín buď soud rovnou stanoví, pak je vhodné si jej 
někam dobře poznamenat, protože již není nutné svědky znovu písemně 
obesílat. Pokud je jednání odročeno tzv. na neurčito, obsílka s 
konkrétním novým termínem hlavního líčení opět přijde poštou. 

 

Náhrada nutných výdajů 

Po ukončení výslechu má svědek nárok na náhradu nutných výdajů a 
ušlé odměny za práci, čili tzv. svědečné. Proto také na rubu předvolání k 
hlavnímu líčení je příslušná rubrika na potvrzení zaměstnavatele o výši 
hodinové mzdy a o pracovní době v den výslechu u soudu. K tomu bývá 
vhodné doložit jízdenkami a dalšími doklady kupř. výši cestovních výloh, 
další nutné výdaje apod. 

 

 



 22 

Advokát ex offo 

Právo na advokáta má ze zákona každý obviněný. Obviněný má právo 
na obhájce ex offo - vlastně kdykoliv, když řekne, že ho chce (nemusí se 
jednat o případ nutné obhajoby) U trestných činů s nižší sazbou je na 
volbě obviněného, zda využije služeb obhájce či nikoli. Existují však 
případy tzv. nutné obhajoby, kdy obviněný advokáta mít musí. Jde např. 
o: 

 obviněného ve vazbě 
 obviněného, u kterého soud uzná, že vzhledem k jeho tělesným 

nebo duševním vadám jsou pochybnosti o jeho způsobilosti 
náležitě se hájit 

 obviněného ze závažnějších trestných činů, kterým hrozí vyšší 
trestní sazba než pět let odnětí svobody. 

Pokud si obviněný nebo k tomu oprávněná osoba advokáta sama 
nezvolí, je mu přidělen soudem. Advokát ex offo je tedy obhájce určený 
soudem z úřední povinnosti. Jedná se především o případy, kdy 
má obviněný ztíženou možnost obhajoby z důvodu pobytu ve vazbě 
nebo omezení právní způsobilosti, jde tedy o důvody přesně zmíněné 
zákonem. 

Stát náklady na ustanoveného obhájce hradí v případě, že 
obviněný prokáže, že nemá dostatek prostředků, aby si náklady platil 
sám. Obviněný musí  požádat o bezplatnou obhajobu, soud ho vyzve, 
aby doložil svoje příjmy a výdaje (obviněný musí být aktivní!!!). Pokud nic 
nedoloží (což je často) - soud žádost zamítne. Soud taky může 
rozhodnout, že bude náklady obhajoby hradit částečně stát a částečně 
obviněný.  

 

Odvolání se proti rozsudku a usnesení v trestním řízení 

Proti rozsudku v trestním řízení je možné se odvolat do osmi dnů od 
doručení opisu rozsudku (tzn. ne od vyhlášení v jednací síni, ale ode 
dne, kdy obviněný převezme písemné vyhotovení rozsudku). Proti 
usnesení se lze odvolat do tří dnů od oznámení usnesení (tzn. ode dne, 
kdy se obviněný o usnesení dozvěděl - buď v jednací síni, nebo když 
není obviněný přítomen, ode dne, kdy převezme písemné vyhotovení 
usnesení). Rozdíl mezi rozhodnutím a usnesením: rozhodnutí řeší věc 
jako takovou – většinou stanovuje práva a povinnosti. Naproti 
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tomu usnesení se zpravidla týkají vedení řízení (např. přerušení nebo 
zastavení řízení, vyžádání si podkladů). 

(článek pro Vás připravila Martina ze streetu) 

Použité zdroje: 

http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/soud/prubeh-
soudniho-rizeni/291-soudni-jednani-a-vase-prava-a-povinnosti.html 

http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/byl-jste-predvolan-k-soudu-co-
vas-ceka/4 

http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/byl-jste-predvolan-k-soudu-co-
vas-ceka/3 
 http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/zasady-chovani-osob-v-
jednaci-sini-soudu 

http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/byl-jste-predvolan-k-soudu-co-
vas-ceka 

http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/byl-jste-predvolan-k-soudu-co-
vas-ceka/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/soud/prubeh-soudniho-rizeni/291-soudni-jednani-a-vase-prava-a-povinnosti.html
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/soud/prubeh-soudniho-rizeni/291-soudni-jednani-a-vase-prava-a-povinnosti.html
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/byl-jste-predvolan-k-soudu-co-vas-ceka/4
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/byl-jste-predvolan-k-soudu-co-vas-ceka/4
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/byl-jste-predvolan-k-soudu-co-vas-ceka/3
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/byl-jste-predvolan-k-soudu-co-vas-ceka/3
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/zasady-chovani-osob-v-jednaci-sini-soudu
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/zasady-chovani-osob-v-jednaci-sini-soudu
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/byl-jste-predvolan-k-soudu-co-vas-ceka
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/byl-jste-predvolan-k-soudu-co-vas-ceka
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/byl-jste-predvolan-k-soudu-co-vas-ceka/2
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/byl-jste-predvolan-k-soudu-co-vas-ceka/2
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Okénko béčkových filmů 

Béčkové filmy - každý je zná a každý jich chtě nechtě desítky viděl. 
Samotný pojem béčkového filmu, v lidové řeči béčko, pochází 
z anglického slova B-Picture a vychází ze zavedené praxe majitelů kin 
třicátých a čtyřicátých let 20. století. V těchto dobách se běžně v kinech 
promítaly dva filmy za cenu jednoho. Hlavní film (áčkový) a levnější 
(béčkový), který byl zahrnut v ceně hlavního filmu, tudíž jej divák mohl 
shlédnout za minimální poplatek.  Ačkoliv se v 50. letech 20. století od 
tohoto modelu začalo upouštět, označení se přeneseně užívá i pro 
dnešní filmy. 

Od béčkových filmů se toho často moc neočekává. U akčních filmů se 
střílí (jedno na co nebo koho, mnohdy i sto střel z jednoho 
nevystřílitelného pistolového zásobníku), u hororových filmů se umírá (je 
tu vrah a chce nás všechny zabít, co se rozdělit na malé skupinky a 
ulehčit mu to), u filmů dobrodružných se bádá (mumie, hlavně 
nezapomeňte na mumie vždy a všude). Jednoduše řečeno jde o 
nízkorozpočtové filmy plné klišé, děsivě špatných triků, neznámých tváří 
snažících se prorazit do světa filmových pláten a třešinkou na dortu je 
jakýsi fofr scénář, který to všechno mísí dohromady. 

I přes to všechno si béčkové bijáky našly své věrné fanoušky. Občas se 
stalo, že byl film tak hrozný, až byl vlastně dobrý. Lidé se nebavili nad 
propracovanou zápletkou ani nad úžasnými efekty, ale nad onou 
nedokonalostí a nerealističností. Film mimo jiného nabízel i kvalitní 
oddech pro mozkové závity, ty se u něho rozhodně nepřepálily. 

 

Zákon platí i pro dealery z vesmíru!!! 

Temný anděl, Akční / Sci-Fi / Thriller, USA, 1990 

Takový klasický příklad béčkového filmu z dob minulých. Zápletka se točí 
kolem muskulaturního protinarkotického detektiva Jacka Cainea (Doplh 
Lundgren), který se dostane do křížku s intergalaktickým dealerem drog. 
Ten si na zem přiletěl doplnit svojí zásobu matroše v podobě čistého 
endorfinu, který vycucával ostrou hadičkou z hlav nic netušících 
pozemšťanů (tedy u mužských obětí z hlav, u ženských z hrudníku).  
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          Sympaťák z filmu Temný anděl 

         (článek pro Vás připravil Jirka ze streetu) 

 

 

 

Minikřížovka na závěr 

 

Já přicházím v míru.  
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Kontakty 

JIHOČESKÝ STREETWORK PREVENT 

ČESKOBUDĚJOVICKO 

České Budějovice Pondělí, Úterý 11:00-

19:00 Pátek 11:00-16:00 

723 527 512 

Sídliště Máj Úterý 13:30-15:00 775 627 512 

Týn nad Vltavou Středa 14:00-16:00 775 627 512 

Borovany, Horní 

Stropnice,Trhové Sviny, 

Nové Hrady 

Čtvrtek 14:00-18:00 776 195 360 

 

 

TÁBORSKO 

Veselí nad Lužnicí Středa 14:00-15:15 775 627 512 

Soběslav Čtvrtek 15:30-17:30 728 469 494 

STRAKONICKO 

Strakonice, Volyně Pondělí 13:00-16:00 728 469 494 

Blatná Pondělí 17:00-19:00 728 469 494 

Vodňany Úterý 16:00-18:00 728 469 494 

PRACHATICKO 

Volary Středa 14:00-16:00  776 195 360  

Trasa Volary směr 

Vimperk - Horní Vltavice, 

Strážný, Kubova Huť  

Středa: 16:00-17:00 776 195 360 

Vimperk Středa 17:00-19:00 776 195 360 

Prachatice, Netolice Čtvrtek 16:30-18:30 775 627 512 
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KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT České Budějovice 

 
Tř. 28.října 1312/16 
370 01 České Budějovice 

Tel.: 387 201 738 

Email: kacko.cb@os-prevent.cz 
Web: http://kccb.os-prevent.cz/ 

 

PONDĚLÍ 
10 - 18 

ÚTERÝ 
8 - 16 

STŘEDA 
10 - 18 

ČTVRTEK 
8 - 16 

PÁTEK 10 - 18 

 

 

KONTAKTNÍ MÍSTNOST (potravinový servis) – tyto služby jsou poskytovány pouze 
ve dnech:  
po, st a pá 12:00 – 17:00  
 
 

HYGIENICKÝ SERVIS (sprcha) - tato služba je poskytována pouze ve dnech:  
po 12:00 – 17:00, út 12:00 - 15:30, st 12:00 – 17:00, čt 12:00-15:30, pá 12:00 – 
17:00 

 

 

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT PRACHATICE 
Primátorská 76, 383 01 Prachatice 

tel.: 388 310 147 
e-mail: kacko.prachatice@os-prevent.cz 
web: http://kcpt.os-prevent.cz 
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KCP PRACHATICE  
(poradenství, informace, výměnný 
program, krizová intervence, soc. 
práce…) 

 
- z toho  
KONTAKTNÍ MÍSTNOST pro 
uživatele 
(káva, čaj, polévka, sprcha, 
pokec…) 

PO 10:00 – 16:00 XXXX 

ÚT  
13:00 – 16:00  

 
(dopoledne vyhrazeno pro týmové 
porady, intervize, supervize atp.) 

13:00 – 16:00 

ST 10:00 – 17:00 XXX 

ČT 10:00 – 16:00 13:00 – 16:00 

PÁ 10:00 -  16:00 13:00 – 16:00 

 
 
 
KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT STRAKONICE 
Komenského 174 (naproti vchodu do Teplárny Strakonice) 
386 01 Strakonice 

Tel: 383 322 357 
E-mail: kacko@os-prevent.cz 

Web: http://kcst.os-prevent.cz/ 

 
 

  KCP STRAKONICE 

(poradenství, informace, výměnný 
program, krizová intervence, soc. 

práce…) 

- z toho  

KONTAKTNÍ MÍSTNOST pro 
uživatele drog 

(káva, čaj, polévka, sprcha, 
pokec…) 

PO 10:00 – 16:00 13:00 – 16:00 

ÚT 13:00 – 16:00 

(dopoledne vyhrazeno týmovým 
poradám, intervizím, supervizím 

atp.) 

XXXX 

ST 10:00 – 17:00 13:00 – 17:00 

ČT 10:00 – 16:00 XXX 

PÁ 10:00 -  16:00 13:00 – 16:00 
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Adiktologická poradna PREVENT v Českých Budějovicích:  
Františka Ondříčka 2, 370 11 České Budějovice 
Tel: +420 725 708 078   
E-mail: poradna@os-prevent.cz   
Web: http://dp.os-prevent.cz  
 
PO - ČT: 9.00 - 17.00 
PÁ: pro objednané klienty 
 
Adiktologická poradna PREVENT v Blatné: 
Komunitní centrum aktivního života, Nádražní ul.   661, 388 01 Blatná 
Tel: +420 725 373 863 
E-mail: poradna@os-prevent.cz   
Web: http://dp.os-prevent.cz  
 
liché ÚT: 14:00 - 18:00 
 

Substituční centrum Prevent 
Matice školské 17, 370 01 České Budějovice 
Tel/Fax: +420 387 730 459 
E-mail: metadon@os-prevent.cz, moravcova@os-prevent.cz 

Web: http://sc.os-prevent.cz/ 
 
Výdej substituční látky:           Individuální konzultace: 

 

  

 

Individuální konzultace s lékařem: 

Út 12:00 – 16:00 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 

Po - pá 09:00 – 12:00 14:00 – 15:45 

So 10:00 – 11:30  

Po 11:00 – 16:00 

Út 9:00 – 12:00 

St 9:00 – 14:00 

Čt 9:00 – 16:00 

http://dp.os-prevent.cz/
http://dp.os-prevent.cz/
http://sc.os-prevent.cz/
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Stránka na Tvoje postřehy a poznámky 


