Mgr. Petr Tulpa
náměstek hejtmana Libereckého kraje
resort sociálních věcí

ZÁPIS č. 5/21
ze zasedání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
ze dne 9. 11. 2021
Přítomni:

Mgr. Jan Molnár, Bc. Jiří Simeth, Mgr. Petr Slanina, LL.M., MBA, Bc. Martina
Teplá, Mgr. Aleš Vaněk Mgr. Petr Tulpa, MUDr. David Adameček,
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D., Daniel Křikava, Mgr. Josef Váňo,

Omluveni:

MUDr. Vít Šlechta, plk. Mgr. Vladimír Lukášek, Mgr. Alena Švejdová, Mgr.
Miloslav Hlubuček, MUDr. Vladimír Valenta

Neomluveni:
Hosté:

MUDr. Jana Pilnáčková – ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
KHS Libereckého kraje, Dachsová Kristýna – KHS Libereckého kraje, Mgr. Bc.
Petr Murka – KÚ LK – OŠMT – krajský školský koordinátor prevence, Roman
Brodský – SPD

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. Stanovení sítě protidrogových služeb na rok 2022
6. Financování protidrogových služeb v roce 2022
7. Monitoring plnění Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2019-2022
8. Kvalita pervitinu v Libereckém kraji a duální diagnózy a řešení situace těchto klientů, dále
situace v mikroregionu Frýdlatsko, vztah samospráv k službám organizace Most k naději, z.s.
– Bc. Jiří Simeth
9. Otázka soudně nařízené ambulantní léčby – Mgr. Aleš Vaněk
10. Harmonogram jednání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje na rok 2022
11. Různé
12. Závěr
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Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
Zasedání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje (dále také „PK RLK“, nebo „komise“)
zahájil předseda komise pan Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana. Pan námětek přivítal všechny
přítomné členy PK RLK a konstatoval, že komise je usnášení schopná (10 osob).
Ostatní členové komise se omluvili před jednáním.
2. Schválení programu jednání
Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové v pozvánce.
Dále předsedající navrhl zařadit hosty jednání PK RLK:
Dachsová Kristýna – KHS Libereckého kraje, Mgr. Bc. Petr Murka – KÚ LK – OŠMT
a Roman Brodský – SPD.
Po zařazení výše uvedených hostů byl schválen program 5. zasedání PK RLK1.
3. Kontrola plnění usnesení
Usnesení z 4. zasedání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje roku 2021 bylo splněno,
kdy byla schválena Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje za
rok 2020 dne 7. září 2021 Radou Libereckého kraje.
4. Složení Protidrogové komise RLK
Navržené změny složení Protidrogové komise Rady Libereckého kraje k projednání Radě kraje
(dále „RK“) dne 16. listopadu 2021:
k odvolání
1. člena Protidrogové komise Rady Libereckého kraje Mgr. Miloslava Hlubučka,
2. člena Protidrogové komise Rady Libereckého kraje Daniela Křikavu,
a jmenování
1. nového člena Protidrogové komise Rady Libereckého kraje Mgr.Bc. Petra Murku,
2. nového člena Protidrogové komise Rady Libereckého kraje Romana Brodského.
na základě doporučení politického zastoupení SPD a personálních změn KÚ LK.
Nově byla při zahájení 5. zasedání PK RLK navržena změna člena komise ze strany instituce
KHS LK se sídlem v Liberci, kde bude odborné zastoupení MUDr. Vladimíra Valenty
nahrazeno Kristýnou Dachsovou, na základě doporučení MUDr. Jany Pilnáčkové – ředitelky
sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a v budoucnu bude uvedené předloženo k projednání
RK.
Dále byla provedena změna v pozici tajemníka komise, kdy byla odvolána Mgr. Jana Pavlů,
následně jmenován Mgr. Aleš Lebeda, DBA2, z personálních důvodů KÚ LK v pozici
krajského protidrogového koordinátora. Mgr. Aleš Lebeda, DBA byl předsedajícím představen
PK RLK při zahájení jednání.
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č. usnesení: 5/21/PK/9 ze dne 9. listopadu 2021.
Jmenovací listina KÚ LK ze dne 20. října 2021.
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5. Stanovení sítě protidrogových služeb na rok 2022
Komise schválila3, že v Libereckém kraji není známa skutečnost vzniku nového institutu,
zabývajícího se protidrogovou službou. Síť protidrogových služeb zůstává bez změny.
6. Financování protidrogových služeb v roce 2022
Komise schválila návrh financování protidrogových služeb v roce 2022.4 Jedná se o návrh
poskytnutí dotace pro protidrogové služby na rok 2022, z rozpočtu LK v rámci protidrogové
politiky LK, s navýšením dotace o 300 000,- Kč5. Uvedený návrh bude předložen RK
k projednání.
7. Monitoring plnění Plánu protidrogové politiky LK 2019–2022
Komise provedla postupný monitoring plnění Plánu protidrogové politiky LK 2019–20226.
Plnění plánu je ve shodě s uvedeným plánem.
8. Kvalita pervitinu v Libereckém kraji a duální diagnózy a řešení situace těchto klientů,
dále situace v mikroregionu Frýdlatsko, vztah samospráv k službám organizace Most k
naději, z.s. – Bc. Jiří Simeth
Bc. Jiří Simeth potvrzuje, tak jako v předchozím jednání PK, že s klesající kvalitou pervitinu
mají zkušenosti s lidmi s psychiatrickými problémy a agresivními ataky. Policie zřejmě
pozavírala vařiče, noví tomu „nerozumí a neumějí to“. I samotní klienti si stěžují, že kvalita
pervitinu je stále horší. V K-centru Liberec za poslední období rozdali asi osm distanců a čtyři
klienti byli vyřazení ze služeb. To se nikdy nestalo. Situace mnohdy souvisí s duálními
diagnózami, kdy se jedná o nepodchycené lidi, které když dovedeme na psychiatrii, jsou
převedeni na záchytnou stanici a posléze propuštěni z psychiatrie.
Klienti propadají sítem služeb a péče a zastavují se u nás. Nutná je v těchto situacích spolupráce
s psychiatrem, ke kterému se tito klienti nemají šanci dostat.
Ataky, napadení, agresivní chování klientů vyvolává situace, kdy musí zasahovat Policie ČR
v K-centru, včetně gradující situace s nasazením zásahové jednotky PČR. Vrhá to pak špatné
světlo na naše služby. Agresivní tendence lidí vzrůstají napříč celou společností, u těchto skupin
o to víc.
Výše uvedené nebylo možné projednat při jednání PK s plk. Mgr. Vladimírem Lukáškem,
KŘ PČR, z důvodu jeho omluvené nepřítomnosti, stejně jako možnost se pana plukovníka
zeptat na důvod návratu distributorů po zadržení zpět na jejich pozice na ulici, dle Bc. Jiřího
Simetha.
MUDr. Jaromír Hons potvrzuje podíl kvality/nekvality drog, v kombinaci s poruchou
chování, které komplexně ovlivňuje další vývoj gradujícího nebezpečného chování klientů a
zaznamenal akcelerující případy s možností zařazení pouze do specializovaných pavilonů, které
nejsou v LK, zmíněna varianta spolupráce v Kosmonosech aj. Ambulantní psychiatrie musí
spolupracovat, ale podíl zde neexistuje. MUDr. Jaromír Hons v uvedeném spatřuje velký
problém do budoucna.
Mgr. Aleš Vaněk: Potvrzuji. Těchto klientů je více a v horších stavech.
Bc. Jiří Simeth doplnil: Liberecké K-centrum má nyní až 100 klientů denně, což je ohromný
nárůst a provádíme o 1/3 výměn materiálu klientů více než v minulosti. Dále je zde jedna
pozitivní zpráva, o reakci obyvatel Jablonce nad Nisou v okolí K-centra, kdy vstřícně reagují
na fungování tohoto zařízení v jejich městě.
č. usnesení: 5/21/PK/10 ze dne 9. listopadu 2021
č. usnesení: 5/21/PK/11, 12, 13 a 14 ze dne 9. listopadu 2021
5
Viz příloha 1
6
Dostupný z www: https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/id:1041455/lastUpdateDate:2019-0828%2010%3A44%3A41
3
4
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Ve vztahu k výše uvedenému komise schválila7 poskytnutí možných komplexních informací ze
strany plk. Mgr. Vladimíra Lukáška, KŘ PČR, tedy o možnost znázornění ev. nárůstu počtů
výše uvedených případů, které eviduje PČR, v porovnání s počty případů v minulosti, dále
komise žádá stanovisko pana plukovníka k uvedenému stavu a cestou pana náměstka Mgr.
Petra Tulpy toto předložit RK.
Bc. Jiří Simeth dále uvedl zhoršující se přístup samospráv v mikroregionu Frýdlantsko,
k poskytování služeb Mostu k naději. Existují zde negativní reakce samospráv, tzv. poměřování
sil v tomto mikroregionu, ve vztahu k přítomnosti terénních pracovníků Mostu k naději, kdy
tento stav byl konzultován panem bakalářem Simethem s místní protidrogovou koordinátorkou
Mgr. Alenou Švejdovou před jednáním PK. K této věci bylo předsedou komise navrženo a
komise schválila8 přímé jednání se starosty obcí mikroregionu Frýdlantsko, o důležitosti
činností protidrogových služeb a oslovení vybraných starostů panem náměstkem, k projednání
výše uvedené skutečnosti.
Komise pověřila předsedu komise předložit tyto informace co nejdříve na vědomí radě kraje.
9. Otázka soudně nařízené ambulantní léčby – Mgr. Aleš Vaněk
Mgr. Aleš Vaněk se shodl s MUDr. Jaromírem Honsem, že tyto služby dlouhodobě chybí,
klienti nejsou umístěni dle potřeb pro kapacitu, dále jsou klienti trestaní, že nenastoupili u
konkrétního odborníka ambulantní léčbu, který ale nebyl přímo jmenovitě uveden a začínají
následně užívat apod., když zde není ev. vliv probačního pracovníka.
Komise schválila9 oslovit předsedu okresního soudu dopisem LK k jeho rukám, ve kterém
navrhne společná jednání odborníků, kde bylo dále schváleno zastoupení členů PK RLK - Mgr.
Petr Tulpa, MUDr. Jaromír Hons, Ph.D., Mgr. Aleš Vaněk k projednání okolností nařízené
ambulantní léčby v LK.
Komise pověřila předsedu komise předložit tyto informace co nejdříve na vědomí radě kraje.
10. Harmonogram jednání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje na rok 2022
Komise schválila10 návrh harmonogramu jednání PK RLK na rok 2022
číslo jednání
1.
2.
3.
4.

termín jednání
08. 03. 2022
07. 06. 2022
06. 09. 2022
08. 11. 2022

Komise pověřila předsedu komise předložit časový plán činnosti co nejdříve na vědomí radě
kraje.

7

č. usnesení: 5/21/PK/15 ze dne 9. listopadu 2021
č. usnesení: 5/21/PK/16 ze dne 9. listopadu 2021
9
č. usnesení: 5/21/PK/17 ze dne 9. listopadu 2021
10
č. usnesení: 5/21/PK/18 ze dne 9. listopadu 2021
8
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11. Různé
Diskuse:
Mgr. Jan Molnár zmínil jako možnou hrozbu šíření a užívání nikotinových sáčků na školách
mezi žáky a studenty. V podstatě jde o malé polštářky s ochucenou nikotinovou náplní
umisťované pod ret. Zde je lze nechat 15-30 minut, a po tuto dobu se uvolňuje nikotin a
příchutě, které jsou absorbovány ústní sliznicí v dásni. 11 Dále pan magistr zdůraznil zvýšené
využívání služeb dětské psychiatrie u žáků a studentů, nárust konfliktů u těchto osob v období
trvání opatření COVID-19.
Mgr. Petr Tulpa uvedl preventivní projekt Revolution train12, který byl znám všem členům
komise, která se v minulosti usnesla na nepodporování tohoto projektu v rámci LK, z důvodu
vysokých cen služeb tohoto protidrogového vlaku. Věc beze změn.
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D. zmínil nedostatek psychiatrů a nepřijímání pacientů stávajícím
zastoupením lékařů, rozvoj ordinací tohoto typu není, kde jako možné páky doporučuje cestu
VZP apod. a dále audit této oblasti. Pan doktor poznamenal nutnost nastavení kontrolních
mechanismů a pokrytím psychiatrických služeb 24/7, ne jako nyní varianta 8/4. Chybí zde
metodika upravující uvedenou oblast služeb. Dále jako pozitivní uvedl doškolování sester.
Mgr. Petr Tulpa uvedl pokračující možnost Milostivé léto13, jako jednorázové možnosti pro
dlužníky.14 Konec Milostivého léta vychází na 28. leden 2022 a předseda komise vyzval členy
komise k šíření informací k uvedené věci.
Mgr. Josef Vaňo zmínil porušování kázně s drogami u osob ve výkonu trestu i přes přijatá
opatření uvnitř věznice.
Mgr. Petr Tulpa uvedl důležitost tvorby strategického dokumentu LK – Plán protidrogové
politiky Libereckého kraje 2023-2027 v roce 2022, vycházející ze strategického dokumentu
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027,
který bude reagovat na aktuální vývoj situace v Libereckém kraji.

11

Sáčky lze využít i tam, kde konzumovat klasické cigarety ani jejich bezdýmné varianty není možné. Tyto sáčky
není třeba žvýkat a následně odplivovat, jako je tomu u žvýkacího tabáku. Nejvíce problematické je v případě
nikotinových sáčků neexistence omezení věku kupujících. Tak si je v trafice nebo kdekoliv jinde mohou koupit
i děti a záleží jen na zodpovědnosti obchodníka, zda jim je prodá či ne. Nikotinové sáčky si lze zcela jednoduše
koupit i na internetu. Sice na webu najdeme u produktu varování, že není vhodný pro osoby mladší 18 let, ale
fakticky jejich nákup není nijak omezen. Pozn. tajemníka PK RLK
12
13

Dostupný z www: https://www.revolutiontrain.cz/v2/projekt.php
Dostupný z www: https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/

Dlužníci mohou snadněji splatit své dluhy vůči státu a dalším veřejnoprávním subjektům. Jedná se o
bezprecedentní odpuštění poplatků, které tu v takovém rozsahu ještě nebylo. Je součástí nově schváleného balíku
exekučních změn a má pomoci dlužníkům splatit jejich exekuční závazky. Akce je zaměřena převážně na osoby,
kterým během exekučního řízení nekontrolovatelně narostl dluh. Z důvodu nepřiměřených úroků se mnohým
původní vymáhaná částka zněkolikanásobila, a právě proti tomuto nárůstu je akce Milostivé léto zaměřena.
14
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12. Závěr
Příští jednání komise je plánováno na 8. března 2022.
Předsedající Protidrogové komise RLK poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

Liberec 9. 11. 2021
Zapsal:
Mgr. Aleš Lebeda, DBA
tajemník Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
Předseda komise:
Mgr. Petr Tulpa
předseda Protidrogové komise Rady Libereckého kraje

strana 6

