Mgr. Petr Tulpa
náměstek hejtmana Libereckého kraje
resort sociálních věcí

ZÁPIS č. 3/21
ze zasedání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
ze dne 11. 5. 2021
Přítomni:

Mgr. Petr Tulpa, MUDr. David Adameček, Mgr. Miloslav Hlubuček, Daniel
Křikava, plk. Mgr. Vladimír Lukášek, Mgr. Jan Molnár, Bc. Jiří Simeth,
Mgr. Petr Slanina, LL.M., MBA, MUDr. Vít Šlechta, Mgr. Alena Švejdová,
Mgr. Aleš Vaněk, Mgr. Josef Váňo

Omluveni:

MUDr. Jaromír Hons, Ph.D., Bc. Martina Teplá, MUDr. Vladimír Valenta

Neomluveni:
Hosté:

MUDr. Jana Pilnáčková, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
KHS Libereckého kraje
Mgr. Kryštof Hanzlík, metodik monitoringu dostupnosti služeb RVKPP
Mgr. Benjamín Petruželka, metodik monitoringu dostupnosti služeb RVKPP,

Předsedající: Mgr. Petr Tulpa, předseda komise
Program jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Složení Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
5. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2020
6. Projekt: Analýza potřeb pro účely tvorby krajské sítě adiktologických služeb
Host: Mgr. Kryštof Hanzlík
7. Různé
8. Závěr
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Liberecký kraj
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Datová schránka c5kbvkw
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Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
Zasedání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje zahájil Mgr. Petr Tulpa, předseda
komise. Přivítal všechny přítomné členy PK a konstatoval, že komise je usnášeníschopná
(12 osob). Ostatní členové komise se omluvili před jednáním.
15:02 – příchod člena komise - Mgr. Alena Švejdová
2. Schválení programu jednání
Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové v pozvánce.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/PK/7
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
souhlasí s návrhem programu 3. zasedání.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12
PRO: 12
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0
VÝSLEDEK:
přijato
3. Složení Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
Předsedové politických klubů, zastoupených v ZLK, byli osloveni s možností nominace člena
do Protidrogové komise RLK. Za Pirátskou stranu byl nominován Mgr. Petr Slanina, LL.M.,
MBA, kterého dne 20. dubna 2021 jmenovala Rada Libereckého kraje usnesením č. 632/21/RK
členem komise.
Mgr. Petr Slanina, LL.M., MBA se členům komise představil.
4. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2020
Jana Pavlů:
Výroční zpráva se zpracována na základě požadavku RVKPP dle zadané osnovy. Klade se
důraz na jednotnou koncepci krajských zpráv, proto i požadavky na obce jsou směřované
v rámci osnovy.
Koncem dubna byla RVKPP předložena ekonomická část, do konce května celá zpráva.
Podléhá schválení Protidrogovou komisí RLK, Radou LK a na vědomí dána Zastupitelstvu LK.
Zpráva bude v měsíci květnu/červnu zaslána k připomínkování PK RLK. Na připomínkování
budou dva týdny.
Schválení protidrogovou komisí proběhne dle dohody členů komise formou korespondenčního
hlasování prostřednictvím elektronické pošty (dle Jednacího řádu Protidrogové komise RLK
části IV.) O všem bude paní Pavlů informovat e-mailovou poštou.
5. Projekt: Analýza potřeb pro účely tvorby krajské sítě adiktologických služeb
Mgr. Kryštof Hanzlík a Mgr. Benjamín Petruželka představili realizovanou Analýza potřeb
pro účely tvorby sítě adiktologických služeb v Libereckém kraji. Výsledky z analýzy jsou
v přiložené prezentaci, která bude členům komise zaslaná se zápisem.
Závěrečná zpráva z výzkumu a oponentura je nyní tvořena. Hotova bude v průběhu roku 2021
a zaslána členům komise, následně bude přenesena na jednání Rady Libereckého kraje.
Případné dotazy k analýze je možné pokládat písemně prostřednictvím paní Pavlů.
Mgr. Alena Švejdová: Cením si přehledu o pokrytí službami, což by se dalo využít pro
místní zastupitele a zapojení dobrovolných svazků obcí v regionu. Problematiku
návykových látek je potřeba financovat a výsledky analýzy poslouží k argumentaci
potřeb problémových lokalit.
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Celkově jsem překvapena z výsledků ze škol. Velice mi ale chybí názor obecné
populace a její postoj k návykovým látkám a návykovému jednání.
Mgr. Kryštof Hanzlík: Obecná populace měla být zapojena. Přemýšleli jsme jakou
formou, uvažovali jsme o formě besedy či veřejného setkání a diskusi nad tématem.
Nakonec finanční možnosti a pandemie tento záměr zamezily.
16:00 – odchod hosta - MUDr. Jana Pilnáčková
6. Různé
Bc. Jiří Simeth: Informoval o otevření detašovaného pracoviště libereckého K-centra
v Jablonci nad Nisou. Otevřeno zatím v pondělí, středu a v pátek. Další dny funguje
terénní program. Zaměření na informovanost v okolí. Zatím v okolí bez problémů. Dle
dohody projíždí okolo často policie.
Mgr. Jan Molnár: Návrat do škol. Místo prevence se ve velkém řeší hádky v rodinách,
napjaté vztahy. Závěr školního roku je hektický a vše se řeší na poslední chvíli.
Kyberšikany často přecházejí v reálnou šikanu. Během pandemie Maják doučoval děti.
Práce se mění i vzhledem ke konci rotační výuky.
MUDr. Vít Šlechta: Během krátkého období obdržel pět žádostí o ochrannou léčbu.
O situaci informoval dopisem zdravotního radu a pana náměstka.
Mgr. Petr Tulpa: Probíhá mezirezortní diskuse, souvisí s psychiatrickou reformou
a plánovanými multi-tými a centrem duševního zdraví, který v Libereckém kraji stále
není. Na dopis odpovíme.
16:15 – odchod člena komise - MUDr. Vít Šlechta
Mgr. Aleš Vaněk: Služba ve věznici probíhá přes skype. Náročné situace být v jeden
den ve třech věznicích v kraji. Z ambulance v Mladé Boleslavi závěr, že se naplnil
předpoklad lock downu – partnerské obtíže a hádky.
Velké rezervy v systému zdravotnictví – příklad klienta při převozu z psychiatrické
nemocnice do doléčovacího programu Advaity.
Nařízení ústavní léčby – ztráta času a peněz pro stát.
Mgr. Alena Švejdová: Radě města Frýdlant byly představeny první výsledky projektu
fixpoint ve Frýdlantu. Projekt vyhodnocen jako úspěšný za tři měsíce jeho sledování.
Monitorování bude probíhat dále.
Bc. Jiří Simeth: Nalezeno během krátkého období 60 ks stříkaček ve fixpointu.
Nacházíme i jiné typy stříkaček (inzulinky), ale z preventivního hlediska se projekt
ukazuje jako přínosný.
Mgr. Josef Váňo: Stabilizace epidemiologické situace ve věznici Stráž pod Ralskem.
plk. Mgr. Vladimír Lukášek: Situace stabilní, rádi za otevření K-centra v Jablonci.
V Jablonci nad Nisou druhým rokem funguje hlídková služba. Reaguje na drogovou
trestnou činnost a potírání přestupkového jednání ve veřejném prostoru (zneužívání
v parcích a na zastávkách). Stále trvá trend dovozu prekurzorů z Polska. Nyní
nenalézáme velké pěstírny a varny, ale ty roztříštěné, malé. Školní statek Frýdlant –
chov koní pro jízdní policii. Spolupracujeme s městkou policií.
Mgr. Petr Tulpa: Záměr kraje mít v každém ORP azylový dům (nyní supluje Liberec
a Jablonec nad Nisou). Příklad budovy pro osoby bez přístřeší v době nouzového stavu.
Chybí alespoň krizová lůžka v rámci ORP.
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7. Závěr
Příští jednání komise je plánováno na 7. září 2021.
Předsedající Protidrogové komise RLK poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Liberec 11. 5. 2021
Zapsala:
Mgr. Jana Pavlů
tajemnice Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
Předseda komise:
Mgr. Petr Tulpa
předseda Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
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