Liberecký kraj
resort sociálních věcí

Zápis č. 1
ze zasedání protidrogové komise
Rady Libereckého kraje konané dne 08. 03. 2022 od 15:00 hod.
na Krajském úřadě Libereckého kraje
Přítomní členové:

Předseda Mgr. Petr Tulpa
Místopředseda MUDr. David Adameček
Mgr. Bc. Petr Murka
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.
Roman Brodský - omluven
plk. Mgr. Vladimír Lukášek
Mgr. Jan Molnár
Bc. Jiří Simeth
Mgr. Petr Slanina, LL.M., MBA
MUDr. Vít Šlechta
Mgr. Alena Švejdová
Bc. Martina Teplá - omluvena
Mgr. Kristýna Dachsová
Mgr. Aleš Vaněk
Mgr. Josef Váňo
tajemník Mgr. Aleš Lebeda, DBA

T +420 485 226 345 E petr.tulpa@kraj-lbc.cz
Liberecký kraj

Datová schránka c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Omluveni: Roman Brodský, Bc. Martina Teplá

Hosté:

Program:
1.

Zahájení jednání

2.

Schválení programu jednání

3.

Kontrola plnění usnesení
a) Rozdělení finančních prostředků pro oblast protidrogové politiky na rok 2022
b) Odborné stanovisko PČR k drogové scéně – plk. Mgr. Vladimír Lukášek
(příloha 1)
c) Setkání v mikroregionu Frýdlantsko dne 04. 02. 2022 (příloha 2)
d) Setkání s místopředsedkyní okresního soudu v Liberci – oblast soudně nařízené
léčby dne 09. 03. 2022 (příloha 3)
e) Revolution train – stanovisko a dopis odborů ze dne 7. 2. 2022 (příloha 4)

4.

Strategické dokumenty protidrogové politiky
a) Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje 2021
b) Plán protidrogové politiky 2023-2027

5.

Financování protidrogových služeb v Libereckém kraji 2023–2027

6.

Fixpoints Semily a Turnov (zničení) – Bc. Simeth

7.

Nikotinové sáčky (legislativa, školní řády) – Mgr. Murka, Mgr. Lebeda

8.

Různé

9.

Závěr
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Bod č. 1 a č. 2 - Zahájení jednání a schválení programu
Jednání komise se uskutečnilo v zasedací místnosti 111. Zasedání zahájil předseda komise
v 15:00 hod, po kontrole prezence konstatoval, že komise je usnášeníschopná. Dále byl všemi
přítomnými schválen program jednání komise.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
a) Rozdělení finančních prostředků pro oblast protidrogové politiky na rok 2022
Komise provedla kontrolu plnění usnesení v této oblasti – bez nedostatků.
b) Odborné stanovisko PČR k drogové scéně – plk. Mgr. Vladimír Lukášek
Mgr. Lukášek uvedl komisi stanovisko k aktuální drogové scéně LK, kterou předloží
v písemné formě. viz příloha 1
Komise provedla kontrolu plnění usnesení v této oblasti – bez nedostatků.
c) Setkání v mikroregionu Frýdlantsko dne 04. 02. 2022
Cíl setkání DSO Frýdlantsko splněn a byla upravena spolupráce služby MoNa,
s uvedeným mikroregionem. viz příloha 2
Mgr. Tulpa, Mgr. Švejdová a Bc. Simeth ve shodě uvedli, že budoucí praxe ukáže
výsledky, které byly tématem jednání na Frýdlantsku.
Komise provedla kontrolu plnění usnesení v této oblasti – bez nedostatků
d) Setkání s místopředsedkyní okresního soudu v Liberci – oblast soudně nařízené
léčby dne 09. 03. 2022
Před tímto setkáním byla dne 8. 3. 2022 MUDr. Šlechtou informována komise dopisem
o aktualitách v této oblasti, dále byla panem doktorem uvedena legislativa, složitost a
velký rádius pacientů. Primář Hons uvedl nutnost většího zapojení zdravotních
pojišťoven dle lokality zadání, pohotovosti, nastavení kontrolního mechanismu apod.
Dále byl panem primařem předběžně navržen krok č.2 po uvedeném setkání: Zapojení
odboru zdravotnictví a dalších odborníků v této oblasti, dle závěru setkání.
Komise provedla kontrolu plnění usnesení v této oblasti – bez nedostatků
viz příloha 3
e) Revolution train – stanovisko a dopis odborů ze dne 7. 2. 2022
Se stanoviskem zainteresovaných odborů byl seznámen dopisem autor projektu.
viz příloha 4
Komise provedla kontrolu plnění usnesení v této oblasti – bez nedostatků.
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Bod č. 4 - Strategické dokumenty protidrogové politiky
a) Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje 2021
Mgr. Lebeda seznámil komisi s osnovou výroční zprávy, která je ve fázi sběru a analýzy
dat, ve spolupráci s dalšími subjekty. Místní protidrogoví koordinátoři a služby v síti
LK předávají nyní své závěrečné zprávy 2021 na krajskou úroveň.
Komise se seznámila s osnovou, která vychází ze zadání určené národním prvkem.
b) Plán protidrogové politiky 2023-2027
Mgr. Lebeda seznámil komisi s tvorbou plánu, která je ve fázi sběru a analýzy dat, dále
upozornil na nutnost zapracování nových oblastí např. Covid-19, energetická krize
2021, migrace rizikových osob z války v Ukrajině 2022, vliv moderních technologií,
vývoj inflace a nastavení financování oblasti protidrogové politiky v období 2023-2027
v Libereckém kraji.
Komise se seznámila s osnovou, která vychází ze zadání určené národním prvkem.
Bod č. 5 - Financování protidrogových služeb v Libereckém kraji 2023–2027
Komise diskutovala o dalším možném vývoji financování služeb v síti na výše
uvedené období.
MUDr. Adameček navrhoval porovnání financování s hl. m. Prahou.
MUDr. Šlechta doporučoval neporovnávat formu financování s Ústím n. N.
Mgr. Vaněk navrhoval porovnání kriminologických dat, kde LK je tzv. silným hráčem.
plk. Lukášek navrhuje využití statistik počtů pachatelů, odsouzených apod. v LK.
MUDr. Hons uvedl složitost prokazatelnosti v číslech, ale nutnost navýšení financí
s využitím možnosti tvorby nového plánu.
Mgr. Tulpa upozornil na nutnost vhodných podkladů, které mohou být v některých
oblastech těžko prokazatelné.
Bod č. 6 - Fixpoints Semily a Turnov (zničení) – Bc. Simeth
Na základě zničení 2ks Fixpoitů neznámým pachatelem za použití pyrotechniky
v Semilech a Turnově – dle odložených případů PČR, byl navržen cestou
protidrogového koordinátora LK nákup nových boxů, které v případě možnosti zaplatí
LK a dodá cestou služby Mostu k naději.
Mgr. Tulpa uvedl, že návrh nákupu materiálu a obnova Fixpointů pro použití občanů, je
za odbor sociálních věcí ve fázi projednání financování (duben 2022).
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Bod č. 7 - Nikotinové sáčky (legislativa, školní řády) – Mgr. Murka, Mgr. Lebeda
Mgr. Murka ze své pozice informoval školy v Liberecké kraji a doporučil uvedení
problematiky ve školních řádech.
Mgr. Molnár ocenil výše uvedenou preventivní rychlou reakci, kdy uvedl
nebezpečnost nikotinových sáčků, proti evidentnímu zápachu z cigaret.
Mgr. Švejdová potvrdila projednání problematiky na místní úrovni Frýdlantska, kde
byla potvrzena zkušenost dětí s uvedenými sáčky, i možnosti poškození dásní apod.
Mgr. Vaněk potvrdil, že jsou případy, kde to děti tzv. přehání a zničí to ústní dutinu.
Nikotinové sáčky prodávají různí prodejci a je zde nebezpečí zneužití mládeží.
Bod č. 8 - Různé
Mudr. Adameček uvedl jako problém navýšení energií v ČR, dále poptávku po
doléčovacích programech, kde vidí možnost rozvinutí, ale vše je o financích. Dále uvedl
velký zájem i o další služby, možnosti tzv.rozjezdu více oblastí, ale finanční stránka je
nyní na hraně udržitelnosti. Trvá varianta rozpočtového provizoria a otázkou je co
bude?! Řešilo se identické i na konferenci ředitelů adiktologických služeb, kde zaznívá
„vydržet!“ a oblast je provázena spoustou otazníků. Závěr ukončil slovem „špatný“.
Mgr. Murka poukázal na Kratom1 a jeho možný nástup užívání mezi žáky středních
škol.
Bc. Simeth potvrdil protichůdné stavy klientů při kombinaci Kratomu vs. marihuana
apod.
Mgr. Vaněk dodal za použití slangu J. B. 007: „Protřepat, nemíchat“, že je nutné Kratom
nekombinovat s dalšími přípravky. Použití zejména v USA, kde je rozvinutější opiátová
scéna.
MUDr. Hons uvedl, že se daří v KNL od 1. 12. 2021 léčba závislostí a odvykací režim
u pacientů zařazených do programu, kdy první sestava pacientů úspěšně končí po
dvanácti týdnech od zahájení léčby. Zvládl se udržet i personál, ve vztahu ke Covidu19. „Držíme a běží dále příjem pacientů“. uvedl pan primář.
Mgr. Molnár uvedl možnost personálního navýšení, řeší oblasti intervencí a krizových
intervencí, kde je evidentní poptávka. Dále uvádí nutnost řešení v oblasti dětské
psychologie, psych. obtíží mladistvých, informovanost a školení pedagogických
pracovníků, kde MŠMT je tzv. na hraně.
Bc. Simeth zdůraznil navýšení distribuce HR materiálu, kde je evidentní gradující stav.
Potvrdil problém rozpočtového provizoria a řešení dalšími variantami financování. Dále
se řešila varianta solárních dotací ve službě MoNa, která je však nevýhodná. MoNa si
byla dále nucena, ve vztahu k aktuální finanční situaci, otevřít účet s variantou
kontokorentu u České spořitelny, což je nevýhodné k nastaveným úrokům.
Mgr. Vaněk poděkoval ve své odbornosti panu primáři Honsovi za úspěšné dokončení
léčby nejmenovaného pacienta.

Kratom jako takový je strom, který patří do čeledi kávovníků. V historii se Kratom proslavil hlavně v Asii, kde
se používal k lékařským účelům, díky jeho stimulačnímu účinku. V nynější době se z kratomu dělá hlavně čaj, či
nápoj, který lidé pijou hlavně díky jeho účinkům a tím hlavním účinkem je “nakopnutí”. Kratom má podobné
účinky jako kafe, pokud dodržujete dávkování, pokud ne, tak vás dokáže pořádně uspat.
1
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MUDr. Hons poukázal na to, že nejsou důležitá výsledná čísla, ale zajištění kvality
služeb. Je zde rozhodující kvalita, ne kvantita, kdy neočekávejme čísla, práce je
rozhodující.
Mgr. Tulpa uvedl aktuální variantu financování z MPSV pro sociální služby, kdy první
vlnu tvoří částka 156 000 000 Kč. Dále uvedl pan předseda možnost přechodové částky
78 000 000 Kč (1/2), nebo celé částky po schválení. Celková částka na sociální služby
činí 834 000 000 Kč (odpočty dotačních projektů apod.)
Dále Mgr. Tulpa představil komisi činnost KACPU, jako jednu z reakcí ČR (LK) na
vývoj v UA, kde jsou v bývalém očkovacím centru LK, v budově D, soustředěny prvky
IZS a dalších součinnostních organizací, podílejících se na migrační vývoj občanů
z Ukrajiny.

Bod č. 9 Závěr
Příští zasedání komise se bude konat dne 7. června 2022, 15:00 hod.
v budově KÚ LK – místnost 326 a.

………………………………………
Mgr. Petr Tulpa
předseda protidrogové komise Rady Libereckého kraje

Zapsal: Mgr. Aleš Lebeda, DBA
tajemník protidrogové komise Rady Libereckého kraje
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