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Město čistí od jehel, změnu radí citlivě   

Terénní pracovníci Preventu 99 pomáhají 170 lidem bez domova i závislým v ulicích 
Budějovic. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE S pracovníky z terénního programu Preventu 99 se scházím v malé 
sklepní kanceláři. Dostávám rychlou instruktáž a podepisuji potřebné papíry. Pak už jen 
sbalit batoh s vybavením a můžeme vyrazit. Tři sta čistých injekčních stříkaček a nádoba 
na ty použité, obvaz na zamáčknutí místa vpichu, roztok na zředění nitrožilně 
podávaných drog a základní hygienické potřeby. To je stručný výčet toho, co musí mít 
každý streetworker v batohu, než vyrazí do ulic. 

Jihočeský streetwork Prevent funguje v Budějovicích už dvacet let, o jeho existenci ví 
však jen málokdo. Terénní sociální pracovníci chodí většinou ve dvou a na zádech mají 
velký batoh plný zdravotnických a hygienických pomůcek pro lidi bez domova a 
drogově závislé. Od běžných kolemjdoucích je odlišuje jen červenočerné logo na 
zádech, které pravidelní uživatelé drog a jiní sociálně znevýhodnění lidé znají. 
"Ahoj kluci, nepotřebujete něco," ptá se sociální pracovnice Eva Špačková partičky 
závislých na alkoholu v parku Na sadech. Ti ji nadšeně vítají, vyprávějí novinky a říkají 
si o hojivé a protizánětlivé masti na odřená kolena a kotníky. 

Squat v centru uzavřeli 

V další skupince potkáváme i prvního nitrožilního uživatele drog. Nic od nás ale 
nepotřebuje, už potkal jiné pracovníky, kteří mu použité jehly vyměnili za čisté. 
"Uživatele motivujeme ke změně života, ale dostat je do léčebny není naším hlavním 
cílem. My se staráme zejména o to, aby užívali drogy bezpečně a nedocházelo k 
zbytečným úmrtím a přenosu chorob a infekcí," vysvětlila Špačková. 
Pokud by prý klienty tlačili do změny až moc, mohli by k nim ztratit důvěru a od 
spolupráce upustit. Škála služeb, které streetworkeři závislým a bezdomovcům 
poskytují, je široká. Kromě motivace, podpory, výměny stříkaček a dodání nutné 
hygieny jim pomáhají i při jednání s úřady nebo s hledáním práce a ubytování. V 
neposlední řadě pak nabízejí možnost testů na žloutenku typu B a C, HIV a syfilis. 
Všechny služby jsou bezplatné a anonymní. 

Při téměř čtyřhodinové pochůzce po městě oslovujeme potenciální skupinky uživatelů 
a navštěvujeme několik obvyklých míst, kde se drogově závislí zdržují.  
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Všechna jsou však prázdná. "Normálně bychom šli do squatu v ulici Karla IV., ale ten 
nedávno zavřeli," řekla Špačková. I když chápe nutnost tato místa uzavírat, sociálním 
pracovníkům to komplikuje práci, protože jejich klienti se rozmístí a oni je musejí hledat 
znovu. 
Prolézáme také křoví v parcích a hledáme použité stříkačky. Město je však čisté. Když 
jednu objevíme, Špačková ji rychle pomocí kleští uklízí do přenosného kontejneru. 
"Pokud někdo najde stříkačku na ulici, v žádném případě by na ni neměl sahat. Nejlepší 
je u ní zůstat, kontaktovat městskou policii a vyčkat na její příjezd. Strážníci jehlu 
seberou a předají k bezpečné likvidaci," poučuje Špačková. 
Křoví bez injekčních stříkaček jsou jasným důkazem toho, že terénní program Prevent 
efektivně funguje. Streetworkeři totiž stříkačky uživatelům nedávají jen tak, ale 
vyměňují jim je za použité, čímž je motivují k tomu, aby je nepohazovali po městě. 
"Klient nás může oslovit i po telefonu nebo na internetu. Dohodneme čas a místo, kde 
se sejdeme, on přinese jeho použité jehly a my mu za ně dáme čisté," popsala 
Špačková. 

Slýchají smutné příběhy 

I zástupci města si činnost Preventu chválí. "Jsme za to vděční. Zvládají práci v terénu i 
prevenci, navíc jsou v přímém kontaktu s uživateli, což ulehčí hodně věcí," ocenil 
náměstek primátora Tomáš Chovanec. 

Terénní pracovníci částečně spolupracují i s městskou policií, s níž si vzájemně předávají 
zkušenosti. "Terénní pracovníci uspořádali pro naše strážníky například školení o sběru 
injekčních stříkaček," potvrdila mluvčí městské policie Věra Školková. 
Na závěr naší obchůzky se rozezní záchytný telefon. Jeden z klientů chce vyměnit 
šedesát jehel. Přehodnotíme plán trasy, domlouváme místo a čas předání a svižným 
krokem vyrážíme. 

Když dorazíme na místo, klient už čeká. Pozdraví se s pracovnicí, prohodí pár vět a 
přesouvají se k rohu přilehlé budovy. Eva vyndá nádobu a klient ji naplní jehlami, které 
přinesl v plátěné tašce. Na oplátku dostane nové, sterilně zabalené. "Na tuhle práci 
musí být člověk empatický a psychicky odolný. Na ulici si vyslechne hodně smutných a 
těžkých životních příběhů. Můžu říct, že většina našich klientů se do takové životní 
situace nedostalo vlastní hloupostí. Zpravidla je za tím nějaké trauma z dětství, špatné 
rodinné zázemí a podobné věci," přibližuje životní osudy svých klientů Špačková. 
V terénním programu Prevent 99 v současné době pracuje 13 lidí, devět z nich jsou 
ženy. Od letošního ledna je v Českých Budějovicích kontaktovalo 170 klientů a došlo k 
622 osobním kontaktům. Mezi nejčastější klienty patří uživatelé pervitinu, těch je 70 
procent. Zbylých třicet tvoří ti, co jsou závislí na alkoholu a opiátech. Kromě uživatelů 
návykových látek se organizace stará i o pracující v sexuálních službách. Těm také 
poskytuje potřebné hygienické pomůcky a nabízí testování na pohlavně přenosné 
nemoci. 
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Autor: tok 
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Městská policie má novou služebnu   

České Budějovice 
 
V obchodním domě Mercury otevřela Městská policie České Budějovice svou novou 
služebnu. Díky ní budou strážníci moct intenzivněji hlídat rizikovou lokalitu okolo 
vlakového a autobusového nádraží nebo na Lannově třídě. V těchto místech často 
dochází k narušení veřejného pořádku, požívání alkoholu či žebrání. Vybudování nové 
služebny také ušetří strážníkům čas, který doposud trávili na cestě na domovskou 
služebnu v ulici Jaroslava Haška. 

 

Středa, 10. srpna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: der 
__________________________________________________________________________ 

Služebna v Mercury   

České Budějovice - Jednou z nejfrekventovanějších lokalit pod 
dohledem českobudějovické městské policie je okolí vlakového a autobusového 
nádraží. Hlídkovou činnost strážníků zde ulehčí nová služebna v prostorách DOC 
Mercury, kterou radnice představí příští týden. 
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Středa, 10. srpna 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy/ Společnost 

Autor: PR článek 
__________________________________________________________________________ 

Bezpečněji na cesty i nákupy. Mercury posiluje s městskou policií 

ochranu nádražní čtvrti   

 

Pozitivní image a pocit bezpečí v okolí obou českobudějovických nádraží a při 
vyústění Lannovy a Žižkovy třídy dlouhodobě podporuje dopravní a obchodní 
centrum Mercury. Novým úspěchem spolupráce s městem je dohoda o zřízení 
služebny městské policie přímo v objektu centra. 

První dojem při vstupu do krajského města se pojí se zchátralými objekty v sousedství 
železnice nebo nedořešeným podchodem pod Nádražní třídou. Dobrému jménu 
nepřispívá ani koncentrace osob, které zde narušují veřejný pořádek, občanské soužití, 
nebo páchají majetkovou trestnou činnost. Přesto se situace zlepšuje, nejviditelněji k 
tomu dosud přispěla modernizace DOC Mercury. 

Přítomnost strážníků městské policie v dopravním terminálu a obchodním centru je 
nadějným signálem pokračování změn. Služebna městské policie, jejíž otevření 
proběhne v srpnu, bude zpočátku sloužit pouze jako zázemí pro strážníky, kteří ji budou 
moci využít k vyřízení nutných záležitostí. Smyslem využití tohoto prostoru je častější 
přítomnost hlídek městské policie v blízkosti vlakového i autobusového nádraží a 
zajištění veřejného pořádku. Výhledem do budoucnosti je otevření služebny v DOC 
Mercury se stanovenými úředními hodinami i pro širokou veřejnost. 
Společnost Mercury v areálu s autobusovým nádražím nově osadila vnitřní a vnější 
dohledový systém pokrývající 85 procent plochy kontrolními kamerami s vysokým 
rozlišením. "Naše obchodní centrum prošlo v posledních letech rozsáhlou modernizací. 
Díky tomu se nám podařilo vytvořit moderní a příjemné prostředí, které navštíví téměř 
pět milionů lidí ročně," vysvětluje za DOC Mercury Jiří Ludačka a dodává: "Úzkou 
spolupráci s městem a snahu o zvyšování bezpečnosti nejen v našem centru, ale i širším 
okolí, považujeme za klíčovou a jsme rádi, že přináší výsledky." 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/35726-bezpecneji-na-cesty-i-nakupy-mercury-posiluje-s-mestskou-policii-ochranu-nadrazni-ctvrti.html
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S dokončením rekonstrukce železničního nádraží, dostavbou IV. mezinárodního 
železničního koridoru a vybudováním dálničního přivaděče D3 dále vzroste strategický 
význam nádražní čtvrti, která si již nyní zasluhuje návrat původní role v životě i 
reprezentaci města a kraje. K tomu patří důležitá prevence kriminality ve spolupráci s 
městskou a státní policií, podobně jako podpora center asistence, sociálních služeb a 
péče. DOC Mercury situované na dopravní křižovatce a vstupu 
do Českých Budějovic představuje ústřední objekt nově formované metropolitní zóny, 
a snad v brzké době i bezpečného kulturního prostoru a atraktivní cílové destinace. 
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Úterý, 9. července 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz)  

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci dostanou novou služebnu přímo v obchodním centru 

Mercury 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Okolí vlakového a autobusového nádraží v Českých Budějovicích 
je jednou z nejfrekventovanějších lokalit, na kterou dohlíží českobudějovická městská 
policie. Dalším krokem k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v této oblasti je 
otevření nové služebny městské policie v prostorách dopravně obchodního centra 
Mercury. 

Lokalitu vlakového a autobusového nádraží v Českých Budějovicích pravidelně 
procházejí hlídky strážníků. Kontrolují, zda tu nedochází k ničení cizího majetku nebo 
třeba páchání přestupků. Čtyřiadvacet hodin denně monitorují dění v těchto místech 
také kamery městského kamerového dohlížecího systému. V případech, kdy se v 
lokalitě děje něco nekalého, jsou dobrým pomocníkem.  

„S jejich pomocí může městská policie nepřetržitě dohlížet na bezpečnost lidí, chránit 
veřejný pořádek, majetek, ale i zrychlit úspěšnost zákroků proti pachatelům přestupků 
či trestných činů. Záznamy z kamer také slouží jako důležitý důkazní prostředek," 
potvrdila mluvčí městské policie Věra Školková. 

Dalším krokem k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v této oblasti je otevření 
nové služebny městské policie v prostorách dopravně obchodního centra Mercury. „Ta 
umožní strážníkům intenzivnější hlídkovou činnost v okolí vlakového i autobusového 
nádraží, ale i na Lannově třídě a v přilehlé části Pražského předměstí. V těchto 
lokalitách často dochází k narušování veřejného pořádku, požívání alkoholu či žebrání 
na místech zakázaných obecně závaznou vyhláškou města, narušování občanského 
soužití či drobné majetkové kriminalitě," vysvětlila Věra Školková. 

Služebnu budou moci využívat strážníci k vyřízení nutných záležitostí. Ušetří tak čas, 
protože dosud museli kvůli těmto úkonům jezdit na domovskou služebnu v ulici Jar. 
Haška. Novou služebnu slavnostně převezme primátor města Jiří Svoboda ve středu 17. 
srpna v 10 hodin. 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/67222-straznici-dostanou-novou-sluzebnu-primo-v-obchodnim-centru-mercury/
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Pondělí, 8. srpna 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Jakub Bartoš 
__________________________________________________________________________ 

Žena si všimla psa, který štěkal uvnitř automobilu 

 

I přes opakované výzvy řeší městská a státní policie případy, kdy nechají majitelé svá 
zvířata uvnitř vozidel. Dnes dopoledne vyjížděli českobudějovičtí strážníci na sídliště 
Máj, kde si svědkyně všimla štěkajícího psa v automobilu. Událost se stala okolo 10. 
hodiny dopolední v ulici Dr. Bureše. Na psa uvnitř auta upozornila kolemjdoucí. „Na 
oznámení vyjížděla hlídka městské policie. Podle všech zjištění hlídky městské policie 
byl pes ve vozidle několik minut,“ informovala mluvčí českobudějovické městské 
policie Věra Školková. Strážníci na místo přijeli během chvíle a rozhodli se 
vyrozumět rodinného příslušníka majitele vozidla na blízké adrese. Než stihli 
příbuzného kontaktovat, majitelka auta z místa odjela. „Na místě nebylo zjištěno žádné 
protiprávní jednání,“ dodala Školková. V průběhu letošního léta nejde o jediný případ. 
Psa zavřela do automobilu žena v Třeboni, v červnu vysvobodili hasiči německého 
ovčáka v Táboře. Nejen hasiči a strážníci každý rok varují před zavíráním psů do aut v 
době tropických veder. Teplota uvnitř vozu může rychle překročit hodnotu 40 stupňů 
Celsia a zvířata jsou pak v ohrožení života.  

 
 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/35708-zena-si-vsimla-psa-ktery-stekal-uvnitr-automobilu.html
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Pondělí, 8. srpna – Pátek, 12. srpna 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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