
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Krajská protidrogová komise Rady Karlovarského  

kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 13. výjezdního zasedání Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 30.4.2015 v 09.30 hodin, v sídle K-centra, ul. Sportovní 359/32, Karlovy Vary 

 

 

Přítomni : dle prezenční listiny  

Omluveni : dle prezenční listiny  

Neomluveni: dle prezenční listiny  

Ostatní zúčastnění: dle prezenční listiny 

 

Jednání zahájil v 09.30 hodin a ukončil v 11.30 hodin předseda Krajské protidrogové komise Rady 

Karlovarského kraje (dále jen „KPK“),  Bc. Jan Picka. 

 

Členové Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 

1. Projednání a schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v Karlovarském kraji 

za rok 2014 

2. Prezentace Richarda Vodičky – vedoucího K-centra Karlovy Vary (o.s. Světlo Kadaň), 

k činnosti kontaktního centra a terénních programů 

3. Prezentace práce v oblasti protidrogové prevence města Karlovy Vary – Mgr.Kamila 

Hofmanová  

4. Diskuse a závěr 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

 

ad1) Projednání a schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v Karlovarském kraji 

za rok 2014 

Návrh usnesení:  

Ing. Bc. Šárka Benešová představila Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky 

Karlovarského kraje za rok 2014, kterou před jednáním zaslala členům KPK k prostudování a 

případným připomínkám. 

 

usnesení 11/04/15 

Krajská protidrogová komise projednala a schválila Výroční zprávu o realizaci protidrogové 

politiky Karlovarského kraje za rok 2014. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1 

 

 

ad 2) Prezentace Richarda Vodičky – vedoucího K-centra Karlovy Vary (o.s. Světlo Kadaň), 

k činnosti kontaktního centra a terénních programů 

Richard Vodička, vedoucí K-centra v Karlových Varech (organizace o.s. Světlo Kadaň) informoval 

v prezentaci členy KPK o sociální službě terénní programy, které organizace poskytuje na 

Karlovarsku. Přítomné informoval o přehodnocení poskytování dané sociální služby ve vztahu 
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k lokalitám, kde je snížený pohyb uživatelů návykových látek (např. Žluticko). Dále hovořil o 

zvyšující se věkové hranici uživatelů návykových látek, kteří využívají služeb K-centra a terénních 

programů (32 let). Drogová scéna zůstává neměnná - navržené usnesení nebylo přijato. 

 

ad 3) Prezentace práce v oblasti protidrogové prevence města Karlovy Vary – Mgr. Kamila 

Hofmanová  

Mgr. Kamila Hofmanová, manažerka prevence kriminality města Karlovy Vary a místní 

protidrogová koordinátorka informovala přítomné členy KPK o primární prevenci, kterou Městská 

policie Karlovy Vary poskytuje na 1. a 2. stupni základních škol. Hovořila o případech zneužívání 

léku STOPEX, o pravidelném užívání tabákových výrobků žáky 6. tříd ZŠ a o zkušenostech se 

zneužíváním marihuany nejméně v 50% u studentů středních škol. Tyto údaje pocházejí 

z průzkumu, který realizovala Městská policie Karlovy Vary.  Dále hovořila o zkušenosti 

s poradenstvím pro rodiče, jejichž dítě mělo či má zkušenost s užíváním návykových látek. Zmínila 

spolupráci se základními a středními školami v Karlových Varech a Střediskem výchovné péče. 

Členy KPK dále informovala o nárůstu bezdomovců v Karlových Varech a snižujícím se věku osob 

bez domova. 

Zmínila též financování sociálních služeb pro uživatele návykových látek, kdy každoročně město 

Karlovy Vary poskytuje finanční částku ve výši 250.000,-Kč pro organizaci o.s. Světlo Kadaň a pro 

další roky se počítá se stejnou výší podpory.  

Dále je podporována činnost organizace Armáda spásy pro osoby bez přístřeší – podpora 25.000,-

Kč - navržené usnesení nebylo přijato. 

 

 

ad4) Diskuze a závěr 

Diskutovaná témata 

- předání jmenovacích dekretů členům KPK 

- spolupráce obcí na financování sociálních služeb pro uživatele návykových látek 

- agresivní uživatelé návykových  látek a jejich chování u soudů 

- podnět pro příští zasedání KPK – diskuze se soudcem o možnostech udělování trestu – 

nařízení ústavní výchovy 

- problematika přístupu škol v případě podezření na intoxikaci žáka v době vyučování 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne   30.4.2015 

Zapisovatelka:  Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

         vlastnoruční podpis 

 Bc. Jan Picka, předseda 

 Krajské protidrogové komise  

 Rady Karlovarského kraje , v.r.  


