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Spouštíme kotvu! 
 

Tuto příručku jsme psali pro ty z Vás, které v brzké době čeká výstup 

z vězení a máte přání „zakotvit se“ ve svém životě. 

V příručce jsme se snažili shrnout naše zkušenosti z práce s klienty, 

kteří prošli povýstupní péči v rámci našeho projektu, a předat Vám je 

ve srozumitelné a praktické formě. 

Zpracovali jsme témata, která nejčastěji řešíte po výstupu z vězení. 

Přejeme Vám, abyste v textu našli nejen užitečné informace a odkazy, 

ale také oporu a povzbuzení. 

 

Šťastné vylodění! 



 

3  

 

 

obsah ANO NE str. 

Mám všechny doklady, 

které potřebuji? 

 

 

 

 
7–8 

Vím, jaké úřady mám 

po propuštění navštívit? 

 

 

 

 
9–14 

Vím, kam mám jít 

ohledně materiální pomoci? 

 

 

 

 
15-16 

Vím, jak se dostanu domů, 

popřípadě kde budu bydlet? 

 

 

 

 17-21 

Vím, jak si můžu hledat 

po propuštění práci? 

 

 

 

 
22-25 

Vím, jaké mám dluhy 

a Jak se s nimi vypořádat? 

 

 

 

 26 

Mám určený 

probační dohled? 

 

 

 

 
27-28 

Mám nejasnosti  

ohledně péče o děti? 

 

 

 

 
28 

Mám domluvenou 

zdravotní péči? 

 

 

 

 29-31 

Zařídil jsem si vše, co budu potřebovat 

v den odchodu z vězení? 

 

 

 

 
33-38 

Kontakt 
  

39 



 

4  

 

Ještě pár slov, než vystoupíš na 
pevninu… 

V prvních chvílích můžeš na svobodě prožívat neklid, napětí, prostě 

stres nebo i euforii – jako po skutečném vylodění. Svět se s Tebou 

může houpat! 

Není to nic neobyčejného: pobyt ve vězení je náročným obdobím, 

kdy pro Tebe bylo určitě důležité vydržet do konce. 

Před výstupem Tě mohou doprovázet smíšené pocity: těšení se na 

svobodu a obavy z toho, co Ti přinese zítřek. 

Jelikož budeš pociťovat radost a napětí ze svobody, nezapomeň na 

opatrnost s rituály na uvítanou, ať už jsou kdekoliv – doma s rodinou, 

na ubytovně či v azylovém domě… Možná už teď cítíš chuť si 

vynahradit vše, co Ti bylo po nějakou dobu odpíráno a je snadné 

uklouznout v mnoha ohledech – alkohol, drogy, trestná činnost… 

Nezapomeň, že prvních 48 hodin po propuštění je 

nejrizikovějších pro relaps i recidivu. 

Doporučujeme Ti vyhledat pro tyto první hodiny bezpečná místa a lidi 

a zachovat si „čistou hlavu“. 

Rizikovým situacím, se kterými se můžeš zpočátku setkávat, se může 

předejít. 

Jedna z cest, jak na to, je PROGRAM POVÝSTUPNÍ PÉČE, který 

nabízíme v rámci našeho Centra poradenských služeb ve vězení a po 

výstupu. 
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Co je povýstupní péče? 

Odborná pomoc a podpora při řešení otázek každodenního života, se 

kterými se lidé po výstupu z vězení setkávají. 

Vycházíme ze zkušeností, že příprava na propuštění začíná dnem 

uvěznění. 

Můžeš nás vyhledat osobně, přímo v některých věznicích (Brno, Kuřim, 

Rapotice, Světlá nad Sázavou, Znojmo, Břeclav, včetně Poštorné. 

Příležitostně pak i v nějaké vzdálenější: Ostrov nad Ohří, Příbram, 

Opava, Kynšperk). Zeptej se na možnost spolupráce s námi 

odborných pracovníků věznice (vychovatel, sociální pracovník, 

psycholog, speciální pedagog), řeknou Ti, jak si můžeš o osobní 

setkání požádat. 

Také můžeš napsat dopis, kdy a kam se budeš vracet a s čím bys 

chtěl od nás pomoci. 

Platí to i v případě, že se připravuješ na výstup z vězení a nesměřuješ 

do Brna. Povýstupní péči Ti můžeme pomoci domluvit i v jiném 

regionu po celé ČR. 

Vždy je lepší, když máš plán na výstup z vězení alespoň částečně 

vytvořený předem, stejně tak i domluvenou povýstupní péči. Od 

samého začátku spolupráce jsi tak zapojen do utváření podmínek, do 

kterých se budeš vracet. Ty jsi hlavní tvůrce svého plánu, od nás můžeš 

získat potřebné informace a pomoc. Prostě, šijeme plán společně a na 

míru! 

A výhody takové spolupráce? Méně nejistot, více lidí, kteří o Tobě 

vědí, už s Tebou počítají a mohou Ti pomoci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6  

JAKÝ PRŮBĚH MÁ NAŠE POVÝSTUPNÍ PÉČE? 

První etapa: krátkodobá spolupráce / cca 1–2 měsíce 

Bezprostředně po výstupu se zaměřujeme na řešení existenčních 
otázek: vyřizování sociálních dávek, hledání práce, bydlení. Dozvíš se, 
které služby Ti mohou pomoci a jak s nimi navázat spolupráci. 

V případě nouze Ti v prvních dnech po propuštění můžeme 
poskytnout: 

sociálně materiální pomoc - potraviny, oblečení, boty, hygienické 
potřeby, ubytování, jízdenky, poplatek na vyřizování dokladů, atd. 
Sociálně materiální pomoc poskytujeme individuálně, vycházíme 
přitom z Tvojí aktuální životní situace a našich finančních možností. 

Zároveň Ti poskytneme psychickou podporu, možnost sdílet pocity po 

propuštění, úspěchy i pochybnosti a obavy. Při pravidelném setkávání 

můžeme včas odhalit rizikové momenty, které by mohly vést k selhání. 

V našich konzultačních místnostech můžeš s naší pomocí bezplatně 

využít internet, telefon pro komunikaci s úřady nebo při hledání práce, 

bydlení, atd. 

V případě, že jsi v jednání s úřady nejistý, můžeme Tě doprovodit. 

Říkáme tomu asistenční služba. 

Pokud by ses vrátil k užívání drog/ alkoholu/ gamblingu, můžeme Ti 

zprostředkovat vyhovující léčebný program či odkázat na kontaktní 

centra či terénní programy dle tvého zájmu. Tvoji volbu respektujeme. 

Tato krátkodobá spolupráce je zaměřena na počáteční stabilizaci. Jestli 

jsi ale uvažoval o „velkém úklidu“ ve svém životě, můžeš pokračovat 

dále v intenzivním programu. 

Druhá etapa: intenzivní program / cca 4–6 měsíců 

Tato etapa je určena k dlouhodobějšímu řešení konkrétních 

naplánovaných kroků v oblasti dluhů, práce, bydlení, závislosti, 

zdravotních komplikací, úzdravy vztahů s rodinou atd. Většinou je 

do takového plánu zahrnuta spolupráce s dalšími institucemi, např. 

Probační a mediační služba, OSPOD, lékaři, psychiatr, dluhové 

poradny, sociálně terapeutická dílna, atd. 

Cílem je dlouhodobá stabilizace a utváření podmínek pro samostatný 

a spokojený život. 
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Pokud budeš mít zájem, může se do Tvé spolupráce s námi zapojit i někdo 

z rodiny nebo blízkých: rodiče, partner. I pro ně může být užitečné, 

když se dozví něco o problematice závislosti a návratu z vězení a 

získají více jistoty, že jejich pomoc má smysl. V takovém případě se 

můžeme setkat všichni společně, nebo i každý zvlášť se zachováním 

mlčenlivosti. 

V případě, že budeš potřebovat jiné odborné služby – substituční 

léčbu, gamblingovou poradnu, dlouhodobou terapii, aj. - můžeme  Ti 

tyto služby zprostředkovat. 

Třetí etapa: udržení změny / cca 6 měsíců a déle 

Pro větší pocit jistoty a na základě potřeby, můžeš pokračovat i ve třetí 

etapě povýstupní péče, v tzv. udržovací etapě, která je zaměřená na 

podporu dosažených změn ve Tvém životě a v případě potřeby i 

pokračovat v terapii. Trvá cca 6 měsíců a déle dle individuální potřeby. 

Tak co, je v tom něco pro Tebe? 
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První kroky po výstupu z vězení (ale 
i těsně před ním) 

1) Vyřízení občanky! 

Pro veškerá vyřizování na úřadech je občanský průkaz nezbytný. Nevíš, 

co máš udělat, když jsi ho ztratil nebo je už neplatný? 

Nejlepší je vyřídit si ho ještě ve vězení a s dostatečným předstihem! 

Nejlépe uděláš, kontaktuješ-li svého sociálního pracovníka ve vězení. 

A po výstupu? Žádost si můžeš podat na jakémkoli 

obecním/městském úřadu obce s rozšířenou působností. V Brně 

je to Magistrát města Brna, Odbor správních činností. 

K žádosti o vystavení OP budeš potřebovat: 

• starou občanku nebo jiný platný doklad totožnosti s fotografií (pas, 

řidičský průkaz), nebo rodný list.  

• v případě, že jsi rozvedený/á přines rozsudek o rozvodu,  

• 200 Kč na hrazení poplatku (můžeš zažádat o proplacení tohoto 

výdaje na „sociálce“ = úřad práce, oddělení hmotné nouze) 

Nemáš-li starou občanku ani rodný list, musíš si nejprve vyřídit nový 

rodný list na matrice podle místa Tvého narození. Tvoji totožnost v 

takovém případě musí potvrdit někdo z přímých příbuzných (rodiče, 

prarodiče, zletilí sourozenci, zletilé děti). Další možností je požádat o 

pomoc sociálního kurátora, který může vyžádat kopii Tvého rodného 

listu pro úřední potřeby. Tuto kopii Ti nedá do ruky, ale předá ji přímo 

na obecní/městský úřad, který vyřizuje občanské průkazy. 

Občanku dostaneš do 30 dnů. Pokud máš finanční hotovost 250 Kč, 

můžeš si požádat také o vydání „rychloobčanky“. Tato občanka se 

vydává ve zkrácené lhůtě do 5 dnů. Pokud máš 1000,- Kč, můžeš 

požádat o expresní vydání do 24 hodin. 

Adresa: 

• Magistrát města Brna, Oddělení občanských průkazů, Husova 3 a 5, 

tel: 542 175 199 
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2) Potvrzení o příjmu 

Pokud jsi ve vězení pracoval, můžeš krátce před výstupem požádat 

ekonomické oddělení o vyhotovení potvrzení o výši příjmu. Budeš 

ho potřebovat například na úřadu práce. Toto potvrzení si v případě 

potřeby můžeš od věznice vyžádat i zpětně po výstupu z vězení. 

3) Průkaz pojištěnce 

Potřebuješ ho při jakékoliv lékařské péči. Bez něj Tě lékař neošetří 

a budeš ho potřebovat i k registraci u praktického lékaře. Pokud Ti 

ale hrozí úmrtí nebo vážné a nevratné poškození zdraví, musí Ti lékař 

poskytnout nezbytnou zdravotní péči i bez průkazu. 

Průkaz si můžeš vyřídit již ve vězení, stačí, když napíšeš své 

zdravotní pojišťovně. Popřípadě se pro něj můžeš stavit i po 

výstupu na pobočku tvojí zdravotní pojišťovny. Zdravotní 

pojišťovnu je nutné navštívit i kvůli hlášení změn (např. kvůli 

výstupu z výkonu trestu). Dokumenty oznamující změnu může 

stačit zdravotní pojišťovně jen zaslat.  

4) Potvrzení o propuštění z výkonu trestu odnětí svobody; 
Potvrzení pro zaměstnavatele 

(v případě, že jsi ve vězení pracoval, obsahuje výpis pohledávek 

a dobu nemoci) 

Tato potvrzení dostaneš automaticky při Tvém odchodu z vězení. 

Zároveň budeš poučený, jakým způsobem si můžeš vyžádat další 

potvrzení. Nezapomeň si tyto doklady vzít s sebou na úřad práce! 

Další kroky… 

… vedou na ÚŘADY 

Patříš-li mezi ty, kterým se okamžitě vybaví nepříjemné vzpomínky 

na jednání s úředníky, a nejraději bys tuto etapu přeskočil, můžeš 

využít naši pomoc. 

Můžeme Ti domluvit schůzku na konkrétním úřadě, společně s 

Tebou úřad navštívit a pomoci Ti s vyřízením potřebných dokladů 

nebo jiných dokumentů. Zvýší se tak šance, že to celé nezabalíš 

hned na začátku. 
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Úřad práce 

Pokud nenastupuješ ihned po propuštění z vězení do práce, zaregistruj 

se na ÚP co nejdřív jako uchazeč o zaměstnání. Je velmi vhodné 

zaregistrovat se v měsíci ve kterém jsi byl propuštěn z vězení. 

Důvodem je, aby nevznikl dluh na zdravotním pojištění. 

Pozor! V den výstupu není možná registrace na ÚP: v ten den 

jsi ještě veden v evidenci vězeňské služby! 

Evidovat se můžeš na ÚP v místě tvého trvalého pobytu anebo i na 

jiném ÚP v rámci tvého kraje. 

Plánuješ-li se přestěhovat do jiného města a budeš chtít mít vyřízené 

vyplácení sociálních dávek, počítej s tím, že ÚP v místě tvého trvalého 

pobytu nebo alespoň tvého kraje budeš muset minimálně jednou 

navštívit. O svém úmyslu změnit bydliště informuj pracovníky ihned při 

první návštěvě ÚP. V takovém případě budou po tobě úředníci chtít, 

abys jim doložil potvrzení o ubytování, nebo doložil odůvodnění, proč o 

přeregistrování žádáš. 

Přestěhování může oddálit vyřizování sociálních dávek, na které máš 

nárok. Informuj se o tom už při první návštěvě, abys nebyl zaskočen. 

Evidování na úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání je velmi 

důležité. Protože pokud člověk legálně nepracuje (pracovní poměr) a 

zároveň není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP, stává se 

tzv. samoplátcem zdravotního pojištění. V takovém případě si musí 

zdravotní pojištění platit každý měsíc sám, jinak mu narůstá dluh u 

zdravotní pojišťovny.  

Během výkonu trestu je plátcem zdravotního pojištění stát. V době 

evidence uchazeče o zaměstnání na ÚP zdravotní pojištění platí také 

stát. Pokud tedy vznikne delší proluka mezi odchodem z vězení a 

registrací jako uchazeč o zaměstnání na ÚP a zároveň nemáš pracovní 

poměr, pak Ti vzniká dluh u zdravotní pojišťovny.  

Pokud máte pracovní poměr (nejen krátké dohody o provedení práce), 

pak se zdravotní pojištění platí ze zaměstnání.  

Pokud máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, pak je opravdu 

důležité se evidovat na ÚP co nejdříve od propuštění z vězení. Dávka 

se začne vyplácet od data registrace na ÚP.  
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Pro registraci na ÚP budeš potřebovat: 

• občanský průkaz,  

• potvrzení o propuštění z vězení,   

• případně s sebou vezmi i další doklady, pokud je máš (doklad o 

dosaženém vzdělání, potvrzení o výši příjmů… ) 

V případě, že jsi za poslední 2 roky odpracoval/a alespoň 12 

měsíců, můžeš žádat o výplatu podpory v nezaměstnanosti. Budeš 

k tomu potřebovat potvrzení o příjmech z této pracovní činnosti – 

vyžádej si ho ještě ve vězení. Pokud ho při odchodu z věznice 

nemáš, lze to vyřídit i zpětně. Věznice potvrzení zašle na 

požadovanou adresu.  

V současné době úřady práce zajišťují agendu a vyplácení těchto 

sociálních dávek: 

• dávek státní sociální podpory (např. příspěvek na bydlení, 

rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné) 

• podpora v nezaměstnanosti 

• dávky v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na 

bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) 

Na začátku pro Tebe bude důležité vyřídit si mimořádnou 

okamžitou pomoc (až do výše 1000 Kč). Je určena právě lidem, 

kteří se ocitli v situaci, jako je třeba výstup z vězení a nemají žádné 

finanční prostředky. Tuto dávku lze žádat opakovaně. Ale není 

nároková, o výplatě rozhoduje úředník a nelze ji vymáhat.  

„Doporučení“ k získání této pomoci Ti může vystavit sociální 

kurátor (kdo to je a kde ho najdeš se dozvíš na straně 14). 

Kromě toho se na ÚP můžeš dozvědět o volných pracovních 

místech, která by odpovídala Tvému vzdělání. 

Jestliže jsi uvažoval o zvýšení kvalifikace, pracovníci Informačního 

a poradenského střediska pro volbu povolání (při úřadu práce) Ti 

mohou sdělit vše potřebné ohledně rekvalifikačních kurzů a škol, 

na kterých můžeš pokračovat ve svém vzdělávání.  
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Úřad práce Brno-město: zprostředkování zaměstnání a státní soc. 
podpora, ulice Polní 37 

 

Úřední hodiny: 

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 

Úterý: 8:00 – 11:00  

Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 

Čtvrtek: 8:00 – 11:00  

Pátek:   8:00 – 11:00 (pouze pro nové uchazeče a pozvané) 

 

• Kontakty: Úřad práce, Brno-město, Polní 1011/37, Štýřice,                 

tel: 950 104 111 (zprostředkování zaměstnání)                                  

a tel: 950 104 585-6 (státní soc. podpora) 

• Doprava: Zastávka Vojtova (tramvaj č. 8 – z Hlavního nádraží směr 

Starý Lískovec) a 3 minuty pěšky. 
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Úřad práce Brno-město: dávky hmotné nouze, ulice Křenová 25 
 

Úřední hodiny: 

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 

Úterý: 8:00 – 11:00  

Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 

Čtvrtek: 8:00 – 11:00  

Pátek:   8:00 – 11:00 (pouze pro nové uchazeče a pozvané) 

 

• Kontakty: Úřad práce, Brno-město, Křenová 111/25, Trnitá,           

tel: 950 104 440 (vyřizování dávek hmotné nouze) 

• Doprava: Zastávka Vlhká (tramvaj č. 8 – z Hlavního nádraží směr 
Líšeň, nebo tramvaj č. 8 – z Hlavního nádraží jedna zastávka směr 
Juliánov) a 1 min. pěšky. 
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Zdravotní pojišťovna 

Po zaevidování se na úřadu práce nezapomeň zajít na svou zdravotní 

pojišťovnu a tuto změnu tam nahlásit. Rovněž stačí tuto změnu zaslat 

na pojišťovnu poštou (s patřičným dokladem). 

Každý je povinen nahlásit změnu do osmi dnů ode dne změny (tedy 

např. ode dne propuštění z vězení).  

Je povinnost hlásit i další důležité změny – změnu příjmení, trvalého 

pobytu, narození dítěte, nástup nebo propuštění ze 

zaměstnání…. 

Kontakty: 

• Všeobecná zdravotní pojišťovna, Benešova 10, Brno 602 00 tel: 

952 222 222,  

Úřední hodiny: Po. 8:00 – 17:00, Út. 8:00 – 15:00, St. 8:00 – 17:00, 

Čt. 8:00 – 15:00, Pá. 8:00 – 14:00 

• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Cejl 476/5, Brno 658 16, 

tel: 545 543 111,  

Úřední hodiny: Po. 8:00 – 17:00, Út. 8:00 - 15:30, St. 8:00 – 18:00,  

Čt. 8:00 - 15:30, Pá. 8:00 – 12:00 
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U kurátora 

Sociální kurátor se především zajímá o Tvou sociální situaci: máš-li kde 

bydlet, z čeho budeš žít… Můžeš ho kontaktovat sám ještě z vězení. 

Kontakt na kurátora ti můžeme zprostředkovat my, nebo ho můžeme 

na základě Tvé žádosti rovnou telefonicky informovat o Tvé situaci: 

o tom, co budeš potřebovat po výstupu, jaké máš plány a co vše jsi už 

pro svůj výstup udělal. Když se pak venku setkáte, nejste si neznámí! 

Co pro Tebe může kurátor udělat? 

• Zprostředkovat Ti bydlení na noclehárně, v azylovém domě nebo na 

některé z ubytoven 

• Poradit Ti, jak si vyřídit sociální dávky a jak řešit různé sociálně 

nepříznivé situace 

• Kontaktovat úřad práce (zejména pracovníky, kteří mají na starost 

vyplácení sociálních dávek) 

• Napsat doporučení (zpráva o Tvojí sociální situaci) k vyplacení 

mimořádné okamžité pomoci (do 1000 Kč), které po Tobě mohou 

chtít na ÚP 

• Domluvit Ti právní poradenství u jejich bezplatného právníka 

Ve výjimečných případech se můžeš s kurátorem korespondenčně 

domluvit, aby Tě navštívil ve vězení. 

Adresa na sociální kurátory v Brně: 

• Magistrát města Brna, Oddělení soc. prevence a pomoci, Odbor sociální 

péče, Křenová 20, 602 00 Brno, tel: 544 502 600, tel. 736 744 482 

Úřední hodiny: 

Pondělí: 8:00 – 17:00  

Úterý:  
 

Středa: 8:00 – 17:00  

Čtvrtek:  
 

Pátek:   8:00 – 12:00  
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Sociální síť pro první dny 

I když už máš za sebou důležité kroky (setkání se sociálním kurátorem, 

evidenci na ÚP jako uchazeč o zaměstnání, eventuelně vyřízení dávek 

hmotné nouze), můžeš se v prvních dnech setkat s nouzí. 

Čekáš na složenky se sociální dávkou a nemáš za co koupit jídlo a 

základní potřeby. Pokud se v takové situaci nacházíš, můžeš kromě naší 

sociálně materiální pomoci (jídlo, oblečení, boty, hygiena…) zajít do 

Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova, což je 

služba Charity, na adrese Bratislavská 58, 602 00 Brno, tel: 

515 536 434, 737 220 885. 

 
Úřední hodiny: 

Pondělí: 8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 

Úterý: 8:00 -12:00        13:00 -16:00 

Středa: 10:00 – 12:00    13:00 – 16:00* 

Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Pátek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

* (1. středa v měsíci zavřeno, buď dopoledne nebo odpoledne) 

Je to sociální služba, kde dostaneš teplé jídlo, oblečení (dvakrát 

týdně) a máš možnost se osprchovat (zdarma). V Brně platí, že 

prvních deset polévek s chlebem máš zdarma, následně za 10 Kč. 

Další jídlo zdarma: 

• Městské středisko krizové sociální pomoci, Mastná 3b, ve všední dny 

v 13:30hod. vydávají zbylé polední menu z restaurací. 

• San’t Egidio rozdává obložené chleby a bagety v úterý v 19:00 na 

adrese Dornych 4, pak vyráží na adresu Nádražní 2a – zde je najdeš 

kolem 19:30. Ve středu v 18:30 začínají na Římském náměstí. Jsou zde 

přítomni i medici na ulici! Pak putují na parkoviště k Tescu, najdeš je 

zde kolem 19:00.  S dídlem je spojena modlitba.  

• Kaléšvárovo centrum – jídlo, čaj a káva - každou neděli od 12:30 do 

13:30 hod v parku u Zvonařky vedle Peugeot a naproti Lidlu.  

• Food not Bombs teplé, veganské jídlo vydávají každou sobotu v 15.30 

v ulici Křížová (vchod do dvora, na vratech reklama Dům barev). 
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Další oblečení zdarma:  

Kromě nás, Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova a lze 

oblečení získat rovněž v bazaru Baltazar, Diecézní charita Brno, 

Rosická 1, Brno (u Dolního nádraží) a to každé pondělí a středu 

8:00 – 11:30 a 12:00 – 15:30.     

Potřebuješ s sebou občanský průkaz a poukázku od sociálního 

pracovníka (vydáváme i u nás, nebo u sociálního kurátora). Poukaz 

můžeš použít 1x měsíčně a vydají ti na něj 3ks oblečení dle tvého 

výběru. 

Za nízkou cenu je tam možné nakoupit i základní vybavení 

domácnosti (nádobí, povlečení, polštář, přikrývku). 

Další sprchy zdarma: 

• Městské středisko krizové sociální pomoci, Masná 3b. Sprcha 

funguje v pondělí, středu a pátek 9-12hod. a je zdarma. Lze obdržet 

i předlékařskou zdravotní pomoc.  

• Středisko osobní hygieny, Na Rumišti 11, sprcha je k dispozici ve 

všední dny 8 - 12hod. Je třeba být v kontaktu se sociálním kurátorem.  

 

Tyto informace se často mění. Až budeš mít možnost podívat se na 

internet, aktuální informace najdeš v aplikaci Čára:  

 

Nebo se přijď poradit k nám      
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Bydlení 

Mít střechu nad hlavou je základ pro všechna nová rána. Pravda, tyhle 

první dny by se možná našel nějaký bývalý kamarád, který by tě 

nechal u sebe přespat. Ty se však nechceš dostat do starých kolejí. 

Možná svou první noc na svobodě budeš muset přespat na 

noclehárně. 

 

NOCLEHÁRNY V BRNĚ: 

1) Noclehárna a Azylový dům (AD) pro lidi bez domova 

• Diecézní charita Brno, Bratislavská 58a, 602 00 Brno, tel: 

542 210 416, 731 132 658 

• Zastávka Körnerova – tramvaj: 2,4,7  

• Cena noclehárny: 30 Kč/za noc, otevřena je: Po–Ne, 20:00 – 7:00 

• Cena Azylového domu: 130 Kč/den, potřebuješ žádost o ubytování 

+ vyjádření lékaře (dostaneš od sociální pracovnice AD, nebo od 

nás) 

2) Noclehárna a Azylový dům (AD), Mlýnská 

• Armáda Spásy ČR, Centrum sociálních služeb Josefa Korbela, 

Mlýnská 25, 602 00 Brno, tel: 543 212 530, 773 770 307, 

773 770 405 

• Zastávka Vlhká – tramvaj: 8,9,10 

• Cena noclehárny: 45 Kč (včetně večeře), otevřena je: Po – Ne, 

19.00 – 8.00 

• Cena Azylového domu: 130 Kč/noc, potřebuješ žádost o ubytování 

+ vyjádření lékaře (dostaneš od sociální pracovnice AD, nebo od 

nás) 
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3) Noclehárna a Azylový dům (AD) 

• Dům sociální prevence Centrum sociálních služeb, Podnásepní 

384/20, 602 00 Brno, tel: 543 255 522 

• zastávka Mastná – tramvaj 8, 9, 10 

• cena noclehárny: 40 Kč/ za noc, otevřena je: Po – Ne, 19:30 – 

7:30 

• cena Azylového domu: jednotlivec 90 Kč/den, 110 Kč/den 

ubytovací jednotka, potřebuješ OP + rozjednané Dávky hmotné 

nouze 

4) Noclehárna 

• Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní 

sociální tísni Centrum sociálních služeb, Masná 134/3b, 602 00 

Brno, tel: 542 212 648, 725 385 322 

• zastávka Masná – tramvaj: 8, 9,10 

• cena za noclehárnu: 40 Kč/noc, otevřena je: Po – Ne 19:30 – 

7:30, potřebuješ OP 

5) Azylový dům Křenová 20 

• Centrum sociálních služeb Křenová 296/20, 602 00 Brno, tel: 544 

502 628, 724 837 835 

• zastávka Vlhká – tramvaj: 8,9,10 

• cena: 100 Kč/den, ubytovací jednotka se sprchou 110 Kč/den, 

žádost zanes osobně nebo zašli mailem (formulář je ke stažení na 

internetu, na požádání ti ho vytiskneme u nás) 
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AZYLOVÉ DOMY PRO MATKY S DĚTMI 

1) Domov sv. Markéty,  

• Armáda Spásy ČR, Staňkova 47, 612 00 Brno, tel: 549 122 965 

• zastávka Šumavská – tramvaj: 1, 6 

• cena: 100 Kč/den/matka, dítě/40 Kč/den, těhotná žena 130 
Kč/den, potřebuješ: žádost o přijetí, kartu potřeb, posudek lékaře 

2) Domov pro matky s dětmi SPOLEČNÁ CESTA 

• Centrum sociálních služeb, Heyrovského 11, 635 00 Brno, tel: 546 
210 763 

• zastávka Zoologická zahrada – tramvaj: 1, 3  

• cena: matka 90 Kč/den, dítě 40 Kč/den, těhotná 120 Kč/den 
 

O Tvém zájmu bydlet v azylovém domě můžeš vybrané zařízení 

informovat ještě před svým výstupem – prostřednictvím nás nebo 

sociálního pracovníka ve vězení. Také jim můžeš napsat dopis. Pro 

ubytování v AD budeš potřebovat kromě dokladů potvrzení od lékaře 

– to potřebuješ aktuální, proto ho vyřizuj až před propuštěním. 

Formulář pro lékaře Ti předá pracovník AD. Můžeme Ti ho také zaslat 

poštou do vězení. 
 

 
 

AZYLOVÝ DŮM PRO MLADÉ DOSPĚLÉ (DO 26 LET) 

Jedná se o asistované bydlení, předpokládá se, že budeš spolupra- 

covat s vychovateli a respektovat domácí řád a pravidla bydlení (vy- 

žaduje se abstinence od drog i alkoholu). Máš-li zájem využít jejich 

služby, napiš na adresu: 

• Oddělení sociální rehabilitace, Vídeňská 78, 639 00 Brno, tel: 

543 217 260. 

• zastávka Celní, tramavaj 2,5,6. 
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UBYTOVNY 

V případě, že ses rozhodl pro bydlení na ubytovně, máš na výběr 

z více možností. V případě krátkodobého ubytování na jednu nebo 

dvě noci se ti ubytovna prodraží. Nejvýhodnější je, když můžeš 

zaplatit za půl měsíce nebo i celý měsíc dopředu. Je to levnější a 

provozovatel ubytovny ti také vystaví smlouvu o ubytování, kterou 

můžeš předložit sociální pracovnici na Úřadu práce a zažádat si o 

doplatek na bydlení. O výši doplatku na bydlení rozhoduje ÚP na 

základě hodnocení tvé finanční a sociální situace a typu bydlení. 

Pokud se rozhodneš pro komerční ubytovnu, je potřeba obvolat je po 

výstupu a zjistit jejich aktuální obsazenost. Pokoje předem 

nerezervují. Našetři si peníze, platí se při nástupu na ubytovnu. 

Počítej s cenou kolem 300Kč/noc, na měsíc ubytování si připrav 

5 500Kč - 6 000Kč. Některé ubytovny vyžadují vratnou kauci (500Kč). 

Pár kontaktů na ubytovny v Brně: 

• ABC ubytovny, tel. 608 708 280 - Křenová, Koliště, Vitáskova. 

• ACCOM, tel. 604 507 030 - ubytovny Vídeňská 116 a 120, Křenová 
– Podnásepní 375, K Terminálu 9A. 

• Building, tel: 549 271 298, 731 835 100. Ječná 26, Brno – 
Řečkovice. Pro ženy omezená kapacita. 

• IMOS, tel: 725 104 884, Havlenova 16, Brno – Štýřice. 

• Ubytovna Rokytova, 777 584 488, Rokytova 1020 a 1015, Brno – 
Židenice. 

• Ubytovna Pyramida, 545 222 954, 731 616 998, Francouzská 70, 
Brno – Zábrdovice. 

Ubytování je v pokojích ve 2 – 3 lidech. V případě zájmu o vlastní pokoj 
je cena ještě vyšší – kolem 500Kč/noc a 9 000Kč/měsíc + vratná kauce.   

Dobrou strategií může být hledat ubytovnu za Brnem – většinou jsou o 
něco levnější a také mívají víc volných míst. Můžeš zkusit například: 

• Ubytovna Pod Horkou, 601 538 054, Pod Horkou 325/5, Adamov. 

Pokud nemáš telefon na obvolání, můžeme ti jej půjčit u nás. Rádi ti i 
poradíme a poskytneme aktuální informace a kontakty. 
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PŘECHODOVÉ BYTY SPOLEČNOSTI PODANÉ RUCE 

Byty jsou určeny pro dvě osoby. Ubytování je „přechodné“, časově 

omezené na 6 měsíců a cena za jeden měsíc je 3500 Kč, 4800 Kč 

nebo 4 900 Kč (řeší se doplatkem na bydlení, s jehož vyřizováním ti 

pomůže pracovník). 

Podmínkou bydlení je závazek k abstinenci od nelegálních drog, 

některé byty jsou i nealkoholické. Musíš naplňovat ubytovací plán, 

který je utvářen spolu se sociálním pracovníkem a jehož cílem je 

zlepšení tvé sociální situace a nalezení vlastního bydlení po skončení 

smlouvy na Přechodových bytech.  

V případě, že máš zájem o tuto formu bydlení, kontaktuj nás. Předáme 

Ti veškeré doplňující informace a potřebné tiskopisy, které vyplněné 

zašleš pracovníkům Přechodových bytů v Brně, kteří jsou za vedení 

bytů zodpovědní. 

Před rozhodnutím o schválení bydlení na těchto bytech s tebou musí 

proběhnout osobní setkání a rozhovor s lékařem-psychiatrem. 

Žádost ale můžeš zaslat již z vězení a termín vstupního rozhovoru si 

domluvit co nejdřív po propuštění. 

Kontakt: 

• Přechodové byty v Brně, Hilleho 5, 602 00 Brno, tel: 777 916 258. 

 

PRONÁJEM 

Jedna z variant bydlení je klasický pronájem. Předpokládá se, že budeš 

mít finanční hotovost na zaplacení nájemného. 

Obvykle se žádá vratná kauce ve výši jednoho či dvou nájmů. 

Hledat pronájem můžeš například formou inzerátů, které jsou k 

dispozici na různých webových stránkách. S tím Ti u nás rádi 

pomůžeme. 

Pokud se rozhodneš pro tuto formu bydlení, doporučujeme Ti 

podepsat nájemní smlouvu dříve, než zaplatíš nájemné nebo kauci! 

Vyhneš se Tím situaci, že zůstaneš bez peněz i přislíbeného bydlení. 

Existují i další formy bydlení – podnájem, spolubydlení… I na ně se 

můžeme společně podívat. 
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Práce 

V rámci našeho pracovního poradenství Ti nabízíme bezplatné 
využití internetu, možnost telefonovat na vybrané inzeráty, pomoc 
při vyhledávání pracovních příležitostí, pomoc při vytváření 
životopisu i motivačního nebo průvodního dopisu a další… 

Budeš-li hledat práci sám, největší výběr inzerovaných volných míst 

najdeš na webových stránkách (www.prace.cz, www.dobraprace.cz, 

www.pracezarohem.cz – i aplikace do mobilu, v případě zájmu o 

brigády např.: www.volnamista.cz, www.nabrigafdu.info a další).  

Práci můžeš hledat i prostřednictvím pracovních agentur. V Brně jich 

najdeš spoustu, například: 

• Lepší práce - Husova 8, 602 00 Brno, po-pá 8:00 – 16:00. Tel.: 

513 034 168. Pracovní pozice ve výrobě (operátor výroby, skladník), 

vhodné i pro ženy, některé nabídky jsou i s ubytováním. Pobočky mají 

i v dalších městech po celé ČR. 

• Hofmann Personal – Husova 7, 602 00 Brno, tel. 543 217 660. 

Po – pá 7:30 – 16:00. Nabídky práce ve výrobě – automobilky, 

elektro, konstrukce, ale také administrativa.  

• Manpower - Panská 6, 602 00 Brno, tel: 703 865 287. Pracovní 

pozice ve výrobě i v administrativě, vhodné i pro ženy. Pobočky po 

celé ČR. 

 • Jobinn – Křenová 20, 602 00 Brno. Registrace nových uchazečů 

po – čt 13:00 – 16:00. Jedná se o jednorázové brigády (vykládky 

kamionů, mají ale nabídky i pro ženy – servírka apod.). Práci nabízí i 

v Praze.   

Pracovní agentury Ti mohou zajistit krátkodobou i dlouhodobější 

práci. Obrací se na ně firmy, které potřebují zajistit pracovní výkony, 

na které nemají svoje zaměstnance a agentura na to vybírá vhodné 

lidi, kteří jsou u ní zaregistrovaní. 

K registraci v pracovní agentuře budeš potřebovat občanský 

průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. Při registraci v agentuře 

se věnuj smluvním podmínkám s agenturou, zejména jak máš 

postupovat v případě nabídnuté práce. 

 

http://www.prace.cz/
http://www.dobraprace.cz/
http://www.pracezarohem.cz/
http://www.volnamista.cz/
http://www.nabrigafdu.info/
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Při hledání práce je důležité být aktivní a nenechat se odradit 

případnými počátečními neúspěchy a odmítnutími. Nemusíš 

také hledat jen přes inzeráty, agentury a úřad práce, o kterém jsme 

již psali. Můžeš také zkusit obejít firmy nebo průmyslové části ve městě 

a ptát se osobně na možnost práce, případně jim nechat na sebe 

kontakt, pokud se jim nějaké místo uvolní. 

Dál se můžeš obrátit na své bývalé zaměstnavatele, kteří tě znají a 

máš u nich dobré jméno, nebo se obrať na známé a rodinu – můžou 

se ve své práci za tebe přimluvit? 

K získání práce také potřebuješ mít vypracovaný životopis, na něm 

můžeš pracovat i před svým propuštěním. Můžeš jej rozesílat do 

agentur ještě z výkonu trestu, nebo si jej připravit na období po 

propuštění. 

Životopis můžeš vypracovat spolu se svým sociálním pracovníkem či 

vychovatelem. Pokud se k jeho psaní dostaneš až po svém výstupu, 

i u nás najdeš pár rad a typů, jak na to. 

 
MOTIVAČNÍ DOPIS 

Zaměstnavatel po Tobě může chtít i motivační dopis, ve kterém stručně 

popíšeš, proč Tě konkrétní místo zajímá a jaké jsou Tvé předpoklady 

pro zvládnutí tohoto pracovního místa, popřípadě čím bys byl pro 

danou firmu zrovna Ty přínosný. 

Nezapomínej, že si svou pracovní kvalifikaci můžeš zvyšovat i v 

průběhu výkonu trestu, ať už pomocí různých rekvalifikačních kurzů, 

jazykových kurzů, zapojením se do práce ve vězení, různými 

řemeslnými dílnami či kroužky – to vše Ti do budoucna pomůže při 

uplatnění se na trhu práce. 

Při případném podepisování pracovní smlouvy si ji pak nezapomeň 

pečlivě prostudovat, popřípadě požádej o to, aby sis ji před podpisem 

mohl v klidu přečíst doma a o jejím případném obsahu se tak můžeš 

poradit s námi či s jinými pracovníky sociální služby, popřípadě se 

sociálním kurátorem. 
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Životopis – vzor 

Jméno: Jan Dostál 

Datum narození: 14. 8. 1985 

Bydliště: Křenová 64, Brno 602 00 

Kontakt: +420 609 855 855, j.dostal@seznam.cz 

Nejvyšší dosažené vzdělání: Střední škola Brno - Charbulova, výuční list v oboru 

kuchař - číšník 

Další vzdělání: neukončené - střední odborné učiliště, obor zámečník 

 
Praxe: 

02/2002 – 05/2006 Restaurace U Dubu – číšník. Náplň práce: výdej jídla i pití, 

komunikace se zákazníky, přijímání objednávek, úklid pro- 

stor restaurace, práce s pokladnou. 

08/2006 – 11/2006 Orea, hotel Voroněž – pomocník v kuchyní. Náplň práce – 

pomocné práce v kuchyni, umývání nádobí a prostor kuchy- 

ně, příprava dezertů. 

12/2006 – 01/2010 Orea, hotel Voroněž – kuchař. Náplň práce – připravování 

pokrmů, komunikace se zákazníky, vedení personálu, sesta- 

vování vlastního menu. 

05/2010 – 09/2010 práce ve stavebnictví – brigádně. Náplň práce – pomocné 

stavební práce. 

05/2010 – 07/2015 kuchař – vaření obědů pro větší množství lidí, příprava suro- 

vin, úklid kuchyňských prostorů. 

Reference: 

Blažej Novák – bývalý zaměstnavatel, kontakt: 609 966 966 

 
Další dovednosti a schopnosti: 

Angličtina: mírně pokročilý (písemný i mluvený projev) 

Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič, Potravinářský průkaz 

Počítač: základní znalost Wordu, Excelu, práce s internetem 

Vycházím velmi dobře s ostatními lidmi – dobře se mi pracuje v kolektivu a dokáži 

řešit případné problémy v klidu. 

 
Zájmy: 

Hraní na kytaru, bojové sporty, výlety, lyžování, vaření. 
 

V Brně, dne  (datum) 

 
 
 

 
Jan Dostál 

mailto:j.dostal@seznam.cz
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Dobrý den, 

Motivační dopis – vzor 

píši vám ohledně vaší nabídky práce na pozici zámečníka zveřejněné 

na serveru www.dobraprace.cz. Velice rád bych se o tuto pracovní 

pozici ucházel, jelikož jsem zámečníka dělal i v minulosti a tato práce 

mě velice baví a troufám si říct, že mi tato práce jde a baví mě. 

Jsem samostatný, rychle se přizpůsobím změnám, jsem velmi časově 

flexibilní, takže by nebyl problém pracovat i ve večerních hodinách. 

O vaší firmě jsem si vyhledal nějaké informace a myslím, že by se mi 

u vás pracovalo dobře. Navíc bydlím jen pár zastávek od vašeho sídla, 

tudíž v případě nouze by nebyl problém k vám během pár minut přijet. 

 
Děkuji a přeji pěkný den 

Jan Dostál 

 
 

Dobrý den, 

zaujal mě váš inzerát na serveru www.jenprace.cz na pozici kuchaře. 

Velice rád bych se o tuto pracovní pozici ucházel, jelikož jako kuchař 

mám již mnohaletou praxi. Vaření a práce v kuchyni mě velice baví a 

rád bych u tohoto zaměstnání zůstal i nadále. 

Jsem kreativní – rád vymýšlím nová a zajímavá jídla, zároveň ovšem 

umím skvěle připravit i jídla klasická. Nedělají mi problém ani 

pomocné práce v kuchyni. Rád pracuji v čistém prostředí. Již v 

minulosti jsem pod sebou měl tým lidí, které jsem v kuchyni jako 

hlavní kuchař vedl, nebyl však problém se s nimi na čemkoliv 

eventuálně domluvit. 

 
Těším se na vaši odpověď. 
 
S pozdravem 

Jan Dostál
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Dluhy 

Máš-li dluhy, po výstupu na ně budeš narážet. Například když si 

najdeš práci a budeš řešit otázku vyplácení mzdy. 

Na začátku bude Tvým úkolem zjistit, kde, u koho a kolik dluhů máš. 

Dobrá taktika je začít řešit dluhy ještě ve vězení! Jak na to: 

1. Napiš na okresní soud dle tvého trvalého bydliště a žádej o výpis 

všech trestních řízení vedených na tvoje jméno. Většina 

soudů zasílá tento seznam do vězení poštou zdarma. 

2. Zde se dozvíš jména exekutorů, kteří spravují tvé exekuce. Napiš jim 

dopis – ptej se na informace o exekuci vedené na tvé jméno 

(výše dluhu, věřitel, jistina). Uveď zde i číslo jednací, které najdeš 

ve výpisu ze soudu.  

3. Dle informací od exekutorů se pak můžeš rozhodnout, jak budeš své 

dluhy řešit. Pokud nejsi pracovně zařazen, můžeš žádat o odklad 

splátek, pokud pracovně zařazen si, můžeš žádat o insolvenci.  

Takto zmapuješ dluhy, které se již dostali do exekuce a můžeš 

promyslet, jak postupovat dál. Ve věznici se o této problematice 

můžeš nejvíce dozvědět od sociálních pracovníků. 

Po výstupu se dluhům můžeme věnovat v rámci našich konzultací. 

Složitější situace Ti mohou pomoci řešit v občansko-právní poradně.  

Počítej s tím, že řešení dluhů Tě bude doprovázet delší dobu. 

Nejdůležitější je tvá trpělivost. 

Důležité kontakty pro tebe: 
• Městský soud v Brně, Polní 994/39, 608 01 Brno 

• Okresní soud Brno-venkov, Polní 994/39, 608 04 Brno 

• Občanská poradna, Anenská 10, Brno, tel: 545 241 828 

• Poradna Dialog, Nerudova 7, Brno, tel: 797 970 797 

 

 

S dluhy ti rádi poradíme ve vězení i po propuštění v našem 

centru 😊. 
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Probační a mediační služba ČR 

V případě, že Tě propustili z vězení nebo z vazby s probačním 

dohledem, budeš muset pravidelně navštěvovat Probační a mediační 

službu. Dostav se proto co nejdříve po propuštění na nejbližší 

středisko Probační služby, podle místa Tvého aktuálního pobytu. 

Pokud máš v usnesení o podmíněném propuštění stanovenou lhůtu, 

ve které se máš na Probační službu dostavit, je nutné ji dodržet. 

Usnesení si důkladně pročti. 

 
Co můžeš očekávat? 

Určitě Tě seznámí s tím, jak bude probační dohled probíhat, na jedné 

z úvodních návštěv s tebou sestaví a podepíší probační plán, ve 

kterém budou jasně určené podmínky a pravidla spolupráce: jak 

často se budete vídat, jaké povinnosti jsou pro tebe závazné a jak máš 

postupovat v případě důležitých změn (např. nemožnosti dostavit se 

na domluvenou schůzku…). 

Jedna z uložených povinností může být i léčba drogové závislosti ve 

spolupráci s naší službou. Buď ji už máš v soudním rozhodnutí, anebo 

Ti ji určí probační pracovník na základě spolupráce s Tebou. 

Kromě toho Probační služba organizuje a kontroluje vykonávání 

dalších alternativních trestů, jako jsou obecně prospěšné práce, 

domácí vězení… 

Spolupráci s Probační a mediační službou můžeš zahájit již ve výkonu 

trestu, pokud se připravuješ žádat o podmíněné propuštění. Probační 

úředník může na základě Tvojí žádosti a po spolupráci s Tebou 

vypracovat zprávu, ve které soudu doporučí nebo nedoporučí Tvoje 

propuštění. Může soudu též navrhnout povinnosti a omezení, které ti 

pomohou udržet se na svobodě (zákaz užívání návykových látek, 

testování na přítomnost návykových látek, povinnost zdržovat se ve 

večerních hodinách doma…). Probační službu je nutné oslovit 

nejpozději 3 měsíce před podáním žádosti o podmíněné propuštění. 

Poraď se s vychovatelem nebo sociálním pracovníkem, jestli je ve 

Tvém případě vhodné se na Probační službu obrátit. Vychovatel Ti 

také předá adresu Probační služby, se kterou to máš řešit a formulář 

k zahájení spolupráce. 
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Adresa střediska Probační a mediační služby ČR v Brně: 
• Probační a mediační služba ČR, Moravské nám. 2, Brno, tel: 

518 701 227, 720 988 264. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSPOD 
(Oddělení sociálně právní ochrany dětí) 

 
Je to úřad, s kterým je nutné spolupracovat v případě, že chceš jako 

rodič získat dítě zpět do své péče. Pracovník OSPOD-u, který je 

pověřen dohledem nad tvým dítětem, se zajímá o to, zda řešíš 

drogovou závislost anebo může žádat, aby ses podrobil léčbě. 

Dohled nad dítětem spravuje úřad dle trvalého bydliště dítěte. 

Na OSPOD se můžeš obrátit i v případě, že potřebuješ upravit vztah 

tvůj a tvé/ho partnera/ky ke společnému dítěti. Dále pokud máte 

spory ohledně placení výživného, pokud nezvládáte výchovu dítěte 

nebo pokud víš, že někdo v tvém okolí ubližuje dítěti nebo vážně 

zanedbává péči. 

V Brně najdeš pracovníky OSPOD-u na jednotlivých Úřadech 

městských částí, na Odboru sociálních věcí. Například: 

• Úřad městské části Brno-střed, OSPOD, Malinovského nám. 4, 

602 00 Brno   

• Úřad městské části Brno-Židenice, OSPOD, Gajdošova 4392/7, 

615 00 Brno-Židenice 

• Úřad městské části Brno-sever, OSPOD, Bratislavská 251, 602 00 

Brno-střed-Zábrdovice (Brno-sever: Černá Pole, Husovice, 

Soběšice, Lesná, Zábrdovice) 
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Péče o zdraví 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ 

Jestli nemáš svého praktického lékaře, můžeš oslovit svoji zdravotní 

pojišťovnu a vyžádat si seznam praktických lékařů. Také můžeš 

oslovit praktického lékaře na klinice Společnosti Podané ruce.  

• Kontakt: Vídeňská 117, Brno 619 00. Objednej se předem: tel. č. 

545 152 744, nebo online na klinika.podaneruce.cz. 

Nový lékař si vyžádá zdravotní dokumentaci z vězení, kde jsi 

pobýval. Je docela možné, že tímto úkolem pověří Tebe – dá Ti 

písemné potvrzení s žádostí o vystavení dokumentace a ty si to 

zašleš do vězení sám. 

Máš-li nějaké chronické onemocnění, které vyžaduje pokračování v léčbě, 

vyžádej si výpis z dokumentace o průběhu léčby ještě před výstupem: 

můžeš tím zabránit zbytečným vyšetřením a odkladům v léčbě. 

Obdobným způsobem je možné najít a zaregistrovat se u zubního 

lékaře. 

V případech akutních zdravotních potíží kontaktuj: 

• Lékařská pohotovostní služba v Brně, služby praktického a zubního 

lékaře, Úrazová nemocnice, Ponávka 6 – mezi zastávkami 

Malinovského náměstí a Körnerova, poplatek za ošetření na 

pohotovosti: 90Kč. Spadá pod ní: 

• Pohotovostní služba, tel: 545 538 538, po–pá 17:00-7:00, 

víkendy a svátky nepřetržitě 

• Zubní pohotovostní služba, tel. 545 538 421, po-pá 18:00-24:00, 

víkendy a svátky 8:00-20:00 

„CÉČKO“ A CO S NÍM… 

Pozastavme se i nad léčbou hepatitidy C. Spolupráci s lékařem je 

dobré zahájit co nejdříve, i když Tě zatím nic nebolí a nevnímáš žádné 

zdravotní problémy. Toto onemocnění totiž může dlouhou dobu 

probíhat bez viditelných příznaků a přitom způsobit vážné poškození 

jater. 

 

file://///nas326/interni/Brožury,%20Letáky/brožura%20následné%20péče/klinika.podaneruce.cz


 

31  

Vstupní vyšetření lékařem ukáže, zda Tvůj zdravotní stav vyžaduje 

zahájení léčby ihned (v případě akutního stavu), nebo se s tebou 

domluví, kdy by bylo zahájení léčby nejvhodnější. Vstupní prohlídka i 

léčba je bezbolestná, dnes již probíhá ve většině případů 

bezinterferonovou formou (dostaneš tabletky). 

V případě podezření na nákazu kontaktuj: 

• Praktický lékař, Vídeňská 117, Brno 619 00, tel. č. 545 152 744. 

• FN Brno Bohunice, klinika infekčních chorob - pavilon B, tel: 

532 232 267, denně v čase 13:30-15:00.  

 

PSYCHICKÉ ZDRAVÍ 

Péči potřebuje i naše psychika. V případě psychických potíží po 

výstupu z vězení, které by Tě mohly zaskočit. Může se jednat o stavy 

související s užíváním drog v minulosti, např.: flashbacky, úzkosti, 

deprese. 

Pokud potřebuješ pravidelnou pomoc psychiatra, v Brně je hned 

několik vhodných ambulancí. V případě, že spadáš do skupiny lidí se 

závislostí, můžeš využít psychiatra na této adrese: 

• Psychiatrická AT Ordinace, MUDr. Ronald Marek, Kopečná 44, 602 

00 Brno, tel: 541 226 070, 777 916 263. 

V případě akutních potíží najdeš pomoc zde: 

• Krizové centrum psychiatrické kliniky FN Bohunice, tel: 532 232 078 

– NONSTOP, ambulance i lůžková péče, hospitalizace možná na 5 

– 7 dnů, bez objednání. Přijmou kohokoliv, kdo prochází akutní krizí.  

• Psychiatrická nemocnice Brno, Černovice, Hůskova 2, tel: 548 

123 111 – poskytují i léčbu závislosti a detoxifikační oddělení 

Krizové linky 

• Linka Naděje, tel: 547 212 333. NONSTOP a zdarma, obsluhují ji 

psychologové a zdravotní sestry z FN Bohunice.  

• Modrá linka, tel. 608 902 410, 731 197 477, také Skype: modralinka 

a chat: chat.modralinka.cz 
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OCHRANNÁ LÉČBA 

Soud Ti může v rozsudku uložit také povinnost podstoupit léčbu 

závislosti nebo jiných psychiatrických problémů jako ochranné 

opatření. Ukládá se pachatelům, kteří se dopustili trestného činu v 

souvislosti s nějakou chorobou, poruchou nebo při zneužívání 

návykové látky. Ochranné opatření může být různého charakteru – 

protitoxikomanické, protialkoholní, psychiatrické, sexuologické. 

Ochranná léčba může být uložena buď v ústavní, nebo ambulantní 

formě. Ústavní léčba probíhá v psychiatrické nemocnici, kde je léčený 

zároveň ubytovaný. Do tohoto typu léčby bývá člověk většinou 

převezený přímo z věznice po vykonání trestu. Ambulantní forma 

znamená, že člověk dochází na léčbu k lékaři v domluvených termínech 

ze svého domova. Pokud není soudem přímo stanovené, u kterého 

lékaře máte ambulantní léčbu zahájit, můžete si lékaře sami vybrat. 

Vždy to ale musí být odborný lékař z oboru psychiatrie. 

Ochranná léčba je ukončena soudem na základě podnětu lékaře, který 

ji zajišťuje. Vyhýbání se léčbě může být posouzeno jako nový trestný 

čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a hrozí za to další 

trest (i nepodmíněné odnětí svobody). 

Adresa na ochrannou ambulantní léčbu v Brně: 

• MUDr. Ronald Marek, Psychiatrická AT ordinace, Kopečná 44, 602 

00 Brno, tel: 541 226 070 
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Slyšíš už rámus přístavu? Ano! Za chvíli Tě čeká vylodění. Nezapomeň, 

že přístav, do kterého se vracíš, může být jiný, než jaký si ho pamatu- 

ješ nebo představuješ a číhají v něm různá nebezpečí. Pokud budeš 

chtít, rádi Tě na Tvé další cestě kousek doprovodíme. Anebo v pří- 

padě, kdy Tě překvapí nečekané potíže a ručička Tvého kompasu se 

nebezpečně zachvěje - neváhej a vyhledej nás. 

 
Kompas patří do ruky, ne do kapsy! 
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Pro utřídění myšlenek a plánování Ti 
pomůžou následující pracovní listy. 

Máš tužku? 
 

Co potřebuji zařídit 

před mým propuš- 

těním? 

Co musím udělat pro to, abych 

to měl? Na koho bych se měl 

obrátit? 

Mám 

to ho- 

tové? 
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Příprava na propouštěcí den: 

Den, kdy vás propustí z výkonu trestu může být chaotický a zatěžu- 

jící, proto je dobré se na něj připravit dopředu. Napiš si zde, jak sis 

zařídil následující věci: 

 
• Kdo mě vyzvedne? 

(Pokud nikdo, jak se dostanu do místa svého trvalého bydliště?) 
 

 

 

• V kolik hodin? 
 

 

 

• Kam pojedu? 
 
 

 

• Mám dostatečné oblečení? 
 
 

 

• Kde budu spát? 
 

 

 

• Co udělám pro to, abych měl nějaké peníze? 
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Pár dnů po propuštění: 

 

• Mám již všechny důležité osobní doklady? 
 

 

 
 

• Evidoval jsem se již na úřadu práce? 
 
 

 
 

• Informoval jsem se o  tom, na  jaké sociální dávky mám nárok  

a popřípadě o ně i požádal? 
 
 

 
 

• Sešel jsem se se sociálním kurátorem a Probační a mediační službou? 
 

 
 
 

• Našel jsem si praktického lékaře? 
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Poznámky 
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Poznámky 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

39  

Poznámky 
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Kontakt na nás 

Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu 

Novobranská 14, 602 00 Brno 

T: 545 247 542 

M: 775 868 566, 777 367 088, 778 883 456, 778 885 456. 

E: vezeni@podaneruce.cz 

 
Kontaktní hodiny: 

Po a St 13–15 hod., Út a Čt 9–11 hod. 

Mimo tento čas je možné domluvit konzultace individuálně 

telefonicky, osobně, e-mailem. 

 

 

 

 

Kde nás 
 

Hlavní 
nádraží 

mailto:vezeni@podaneruce.cz
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