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Varování úřadu OSN pro drogy
Přebytek heroinu z Afghánistánu
a stabilní cena této drogy v
konzumentských zemích zřejmě
bude znamenat nárůst čistoty této
drogy, a to hrozí nárůstem počtu úmrtí z
předávkování heroinem. Jako první bde zřejmě
zasažena Evropa a Střední Asie. Ředitel Úřadu OSN
pro drogy a kriminalitu vyzývá ministerstva
zdravotnictví a preventivní organizace na celém
světě aby na tuto hrozbu reagovaly.
Evropská unie a drogy
V rámci EU se musí věnovat
drogovému
fenoménu
odpovídající
pozornost.
Drogová strategie EU (EU
drug strategy) byla přijata
Evropskou radou v Helsinkách již v prosinci 1999.
Město Třebíč má svůj
preventivní dům.
Chátrající, a po dobu
několika let opuštěná
budova
na
největším
třebíčském sídlišti Hájek
našla svého majitele v roce
2002.
Povstání 1945
Pražská policie byla v
drtivé
většině
vlastenecky smýšlejícím
sborem. Stejně jako u
četnictva sloužilo v
jejich řadách mnoho
bývalých legionářů a
vojáků.

00. Varování úřadu OSN pro drogy.
Informační servis OSN
00. Metody hodnocení kvality internetových
projektů prevence závislosti a harm reduction.
MUDr. Pavel KUBŮ.
00. Evropská unie a drogy.
JUDr. Jaroslava NOVOTNÁ
00. Vývoj mezinárodní spolupráce z pohledu
NPC.
plk.Ing. Gabriel BERZSI
00. Drogy, kriminalita, terorismus.
JUDr. Michal PACOVSKÝ
00. Výhoda či prospěch v trestném činu svádění k
pohlavnímu styku podle § 217a trestního
zákona.
JUDR. Miroslav MITLOHNER, Csc.
00. Město Třebíč má svůj prevenvtivní dům.
Bc. Martina BÁRTOVÁ
00. Povstání 1945.
kpt. Bc. Radek GALAŠ
00. Něco o služebním psu. (1932)
Bohuslav K.
00. Knihovnička
Miloš VANĚČEK

Něco o služebním psu.
(1932)
Používání vycvičeného
psa ve službě
bezpečnostní, k níž patří
nesporně i pátrací služba
kriminální, vzešlo
z potřeb kriminalistiky.
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03. Policista roku 2004
NPC, Policejní prezidium

OBSAH:
Policista roku 2004
V roce 200 Odbor tisku
a public relations MV zahájil
novou tradici každoročního
oceňování nejlepších policistů
a jejich činů..

Výsledky Celní správy v oblasti boje proti
nelegálnímu obchodu s OPL.
Protidrogová
problematika je
jednou z priorit
činnosti Celní
správy České
republiky. V této
oblasti se Celní
správa České
republiky dlouhodobě podílí na plnění úkolů
vyplývajících z Národní strategie protidrogové
politiky vlády České republiky a realizaci těchto
úkolů věnuje značné úsilí.

Výroční zpráva Mezinárodního výboru pro
kontrolu drog 2004
INCB
ve
své
zprávě
argumentuje, že současné
přístupy, které kladou důraz na
vyváženost kroků na snižování
nabídky i poptávky po drogách
jsou sice poměrně úspěšné,
provádějí-li se však izolovaně, přinášejí jen omezené
výsledky. Obě strategie je tudíž nutné integrovat.
Výbor INCB proto vyzývá ke komplexnějšímu
propojení přístupů ke snižování nabídky a poptávky
na všech úrovních, od místní až po mezinárodní.

04. Výroční zpráva Národní protidrogové centrály
NPC
36. Výsledky Celní správy v oblasti boje
nelegálnímu obchodu s OPL v roce 2004
Celní správa ČR
47. Výroční zpráva Mezinárodního výboru pro
kontrolu drog (INCB) 2004
Informační centrum Praha
50. Dětské a dorostové detoxikační centrum –
vznik a první zkušenosti
MUDr. Marian KORANDA ,MUDr. Darina
STANČÍKOVÁ, DaDDC- vedoucí lékařka
MUDr. Darina STANČÍKOVÁ
54. Chemická laboratoř při MV (1948 – 1949)
Tomáš BURSÍK, ÚDV
58. Malá policejní akademie získala akreditaci
MŠTMT.
npor. PhDr. Lucie PTÁČKOVÁ,Ph.D. tisková
mluvčí OŘP České Budějovice
61. Kapitoly z válečných dějin…
kpt. Bc. Radek GALAŠ
69. Knihovnička
Miloš VANĚČEK

Malá policejní akademie
Letošní školní rok jsme započali trochu netradičně.
Postarala se o to ZŠ
Lišov, která v říjnu
uspořádala
krásné
sportovní odpoledne s
názvem
Šošonský
běh. Přestože jsme
nikdo její význam
netušil, stala se tato
akce jednou z nejkrásnějších. Discipliny byly až do
poslední chvíle zahaleny rouškou tajemství.
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Zpráva mezinárodního výboru
pro kontrolu drog (INCB)
Mladí lidé se často baví o
drogách, zmiňovány jsou ale
spíše ty „zajímavé“ či „in“
stránky drog. Méně jsou již brány v potaz veškeré
problémy s drogami spojené. Negativní účinky jsou
u různých typů drog jiné a liší se i v závislosti na
množství a frekvenci užívání. Užívání může
způsobovat závažné deprese, záchvaty paniky,
nepravidelné fungování srdce, dýchací problémy, ale
i náhlou smrt. Pod vlivem drog navíc často dochází
k nestandardnímu chování, jako je nechráněný sex
nebo používání společných injekčních stříkaček a
jehel. Zvyšuje se tak nebezpečí nákazy AIDS,
žloutenky a jiných infekčních nemocí.
Soupravy k detekci drog
NIK
V případech objasňování
trestných činů souvisejících
s nelegální výrobou, držením
a distribucí omamných a
psychotropních látek a jedů, tedy takzvaných
drogových trestných činů, je jedním z prvotních
úkolů policejních orgánů zjistit, zda zajištěné
předměty vůbec obsahují omamné nebo
psychotropní látky, prekurzory nebo jedy ve smyslu
příslušných zákonných ustanovení.
Skončilo druhé kolo
preventivního programu
svět očima dětí
Úkolem dětí bylo vytvořit (na
základě seznámení se
s problematikou prostřednictvím
pedagoga) např. literární,
výtvarná, hudební nebo
trojrozměrná díla. Protože vyhlášená soutěžní
témata byla velmi obtížná, vznikly odborné
materiály se skutečnými příběhy dětí, ale také
s testem povinností, které mají děti ke svým
rodičům.

03. Zpráva mezinárodního výboru pro kontrolu
drog (INCB)
Informační servis OSN
05. Dvě usnesení nejvyššího soudu
JUDr. Ingrid NEDBÁLKOVÁ
Jaroslav ŠEJVL
14. Úmrtí osob pod vlivem omamných a
psychotropních látek a provádění jejich pitev
Mgr. Kateřina TOMANOVÁ
Jaroslav ŠEJVL
18. Léčení uživatelé marihuany
MUDr. Běla STUDNIČKOVÁ
MUDr. Vladimír POLANECKÝ
MUDr. Martina KLEPETKOVÁ
25. Historie nelegálních drog ve Švédsku
Pelle OLSSON
31. Praktické využití soupravy k orientační detekci
drog NIK
kpt.Mgr. Michal DERE
35. Na počátku bylo šílenství
50. Pravda o pití přes tampon
Ivo ČERMÁK
52. Konopí a dnešní svět
Jan PTÁČEK
55. Skončilo druhé kolo preventivního programu
svět očima dětí
Mgr. Lucie VYHNÁLKOVÁ
57. Četníci z Lanžhota
mjr. Bc. Radek GALAŠ
kpt. Bc. Mgr. Milan VEČEŘA
64. Ještě jednou rozhlas aneb hraní na vojáky?
mjr.Bc. Radek GALAŠ
68. Čest jejich památce
PhDr. Marcela MACHUTOVÁ
69. Knihovnička
Miloš VANĚČEK
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Laos: mezi pěstiteli opiového máku
Země pode mnou vyhlíží z
okénka malé Cessny jako
poďobaná od neštovic.
Krátery
po
těžkých
bombách, dnes už z větší
části
zarostlé
nízkou
trávou, anebo naplněné
vodou, jsou tu nasázeny hustě jeden vedle druhého.
Mlčky připomínají nevyhlášenou válku, kterou
Američané během konfliktu v Indočíně vedli v
Laosu proti Vietnamcům a levicovým partyzánům
"rudého" prince Suphánuvonga. Do severolaoské
provincie Xiengkhuang mě však nepřivádějí
vzpomínky na válku, ale téma podstatně aktuálnější
- drogy.

03. Laos: mezi pěstiteli opiového máku
PhDr.Miroslav NOŽINA

Praktické využití soupravy k orientační detekci
drog NIK II.

55. Ketamin
Miloš VANĚČEK

Souprava
umožňuje
kromě
postupného
vylučovacího testování i
orientační identifikaci
jednotlivých omamných
a psychotropních látek.
Například při podezření,
že se u neznámé látky
může jednat o heroin, lze jako první použít test
v sáčku, označeném písmenem K. Je-li výsledek
testu dle zbarvení pozitivní, pokračujeme testem L.
Pokud se po rozmáčknutí levé ampule a protřepání
zbarvení neobjeví nebo je odlišné od vzorníku,
rozmáčkneme pravou ampuli. Po protřepání by se
měla okamžitě objevit zelená barva, v takovém
případě se jedná o přítomnost heroinu.

59. Tis červený
Miloš VANĚČEK

09. Praktické využití soupravy k orientační detekci
drog NIK II.
kpt. Mgr. Michal DERÉ
12. Organizovaný zločin v zemích Visegradu I.
PhDr. Miroslav NOŽINA
20. Výroční zpráva EUROJUSTU 2004
EUROJUST HAAG
51. 8. mezinárodní mistrovství psovodů celní
správy České republiky ve vyhledávání drog
Josef DUŠÁNEK,

60. Překračování hranic ČSR při stíhání zločinců
Martin MICHAL
65. Malá policejní akademie – poslední rok
Miloš VANĚČEK
69. Co nemohl tušit pan policejní ředitel v Brně
Milena FLÁDROVÁ
71. Knihovnička
Miloš VANĚČEK

8. mezinárodní mistrovství psovodů celní správy
České republiky ve vyhledávání drog
Již tradičně v měsíci květnu pořádalo Generální
ředitelství cel Praha prostřednictvím Výcvikového
střediska služební kynologie Heřmanice vrcholovou
kynologickou soutěž, která vždy důkladně prověří
nejen kvality tuzemské služební kynologie, ale díky
účasti zahraničních týmů, také srovnává úroveň
české kynologické školy s výcvikovými trendy
zahraničních celních správ.

BULLETIN 4/2005

2

