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C E N T R U M



Kontaktní centrum Litoměřice, jehož zřizovatelem a současně provozovatelem je Oblastní spolek 
Českého červeného kříže v Litoměřicích, je nízkoprahovým zařízením s podprahovým terénním 
programem. Zabývá se sekundární a terciární prevencí zneužívání omamně psychotropních látek.  
Našimi klienty jsou lidé: 
- osoby experimentující s návykovými látkami 
- problémoví uživatelé návykových látek 
- lidé závislí na návykových látkách 
- rodinní příslušníci a blízcí lidí zneužívající návykové látky 
- pedagogové 
Osoby, které se na nás obracejí ohledně poskytnutí informací o drogách a závislostech nebo chtějí 
řešit konkrétní záležitosti týkající se drogové problematiky. 
Základním cílem KC je biopsychosociální pomoc lidem užívající drogy. 

• navázání prvního kontaktu s uživateli drog a vytvoření vzájemné důvěry mezi klientem a 
KC 

• minimalizace rizika somatického poškození 
• minimalizace rizika sociální izolace, zajištění sociálního zázemí klienta 
• odstranění opakovaného používání náčiní k aplikaci drog (u intravenózních uživatelů) 
• používání méně rizikových způsobů aplikace drog 
• změna rizikového chování v oblasti bezpečného sexu 
• informovanost klientů o rizicích spojených s užíváním nealkoholových drog (druhy, účinky 

drog, ale též způsoby aplikací) 
• výměnný program injekčních jehel a stříkaček 
 



• zabezpečení základního hygienického, zdravotního a sociálního servisu 
• vitamínový a potravinový program 
• anonymní poradenská služba po telefonu i v osobním kontaktu 
• informovanost o systému fungování orgánů státní správy a orgánů činných v trestním řízení 

(způsoby komunikace, práva a povinnosti) 
• redukce trestné činnosti 
• v případě projevení zájmu klienta motivace k léčbě 
• navázání klienta ke kontaktu s odborným zařízením 
• znalost informací o poskytování první pomoci 
• poradna pro rodiče uživatelů drog 
• navázání kontaktu s rodiči a veřejností 
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Shrnutí roku 2006 
Dne 17. a 18. srpna roku 2006 jsme úspěšně prošli certifikačním řízením v rámci hodnocení 
odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek (RVKPP – 
certifikační agentura CA – Národní vzdělávací fond, o.p.s., Centrum pro kvalitu a standardy 
v sociálních službách).   
Uplynulý rok jsme navázali na kvalitní spolupráci se zařízeními zabývajícími se uživateli drog 
po celé republice. Nadále spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje a 
spolupracovali jsme s Vazební věznicí Litoměřice, kde provádíme přednášky pro mladistvé. 
Na primární prevenci dále spolupracujeme se školami a výchovnými zařízeními po celém 
bývalém okrese Litoměřice. V uplynulém roce si jeden klient po spolupráci s probační a 
mediační službou (PMS) plnil alternativní trest v našem zařízení. 
V roce 2006 se zástupci našeho zařízení pilně účastnili komunitních plánování (komunitních 
plánování se účastní poskytovatelé sociálních služeb státních i nestátních organizací a je 
zaměřeno na informovanost, efektivnější komunikaci a rozvoj služeb, naše zařízení se účastní 
pracovních skupin pro osoby v krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny) ve městech 
Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem. Snažíme se spolupracovat se všemi úřady,    pod 
které spadá lokalita, kde právě působíme. Také spolupracujeme s Krajským úřadem 
Ústeckého kraje, kde se například účastníme skupiny, která tvoří ,,Akční plán protidrogové 
politiky Ústeckého kraje“.  
Naše zařízení se o svých aktivitách snaží informovat širokou veřejnost a to pomocí místního 
tisku (Deník Litoměřicka), pomocí rozhlasu (Český rozhlas Sever) a prezentací  při 
jednorázových akcí jako je ,, Měsíc neziskových organizací“ (v roce 2006 jsme se této akce 
zúčastnili v Litoměřicích, Roudnici nad Labem a Lovosicích). Dne 13. 10. proběhl v našem 
zařízení ,,Den otevřených dveří“. Tato akce byla také připomínkou desetiletého života našeho 
zařízení. Dále se snažíme informovat širokou veřejnost osobně nebo pomocí osvětových 
letáků. 



Tým  
V roce 2006 jsme do týmu Kontaktního centra Litoměřice přivítali nové kolegy: Michaelu Černou, 
Petru Mackovou a Zdeňka Říčaře. Bohužel jsme se museli rozloučit s vedoucí Bc. Kateřinou 
Stibalovou. Dále nás opustili Michaela Černá a Zdeněk Říčař. 
 
Vzdělávání 
Pro kvalitnější pomoc klientům se pracovníci zúčastňují stáží, seminářů, konferencí a supervizí. 
Supervize je definovaným požadavkem standardů kvality sociálních služeb. Jde   při ní o profesní 
rozvoj pracovníků a pracovního týmu. Zajišťuje podporu od nezávislého kvalifikovaného odborníka 
za účelem řešení problémů, jež jednotliví pracovníci nebo pracovní týmy zažívají v pracovních 
situacích. V Kontaktním centru Litoměřice se provádí především formou skupinové supervize a to 
týmové vedené MUDr. Zorou Bártovou a případové vedené MUDr. Marií Štětinovou. Setkání 
probíhá od každé supervize jednou měsíčně a to jeden a půl hodiny. S oběma supervizorkami jsme 
navýsost spokojeni a těšíme se na další spolupráci v roce 2007. 
 
Bc. Kateřina Stibalová (vedoucí pracovník) byla proškolena v první pomoci, ukončila 
sebezkušenostní část výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii a účastnila se XII. 
Mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 45. mezinárodní konference 
AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 
Bc. Jaroslav Papež (terénní pracovník / vedoucí pracovník) byl proškolen v první pomoci, dokončil 
kurz VIA – vzdělávání terénních sociálních pracovníků, účastnil se semináře ,,Drogové služby 
mimo velká města“, absolvoval kurz ,,Zpracovatel projektů“. 
 
 



Milena Řezáčová (kontaktní pracovník) byla na stáži v kontaktním centru Sananim, byla proškolena 
v první pomoci, dokončila základní kurz krizové intervence v Remediu, prošla školením o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve smyslu § 132 ZP, účastnila se ,,Letní školy drogových 
závislostí“ a panelové diskuse ,,Jak mají vypadat drogové služby mimo velká města“. 
Monika Černeková (sociální pracovník) byla na stáži v kontaktním centru Drog Out Club v Ústí nad 
Labem, byla proškolena v první pomoci, dokončila kurz základní krizové intervence v Remediu a 
kurz právního minima pro pomáhající profese. 
Petra Macková (terénní pracovník) prošla kurzem ,,Case management“. 
Nadále nám funkci zdravotníka v odběrové místnosti plnil Štěpán Kratochvíl. 
 

 



Naše služby 
Roku 2006 se potvrdila výměna ,,stráží“ mezi osobami ohroženými návykovými látkami. 
Nejsilněji se návykové látky momentálně staly součástí života osmdesátých ročníků, což je 
skupina občanů, pro kterou je droga jedním z běžných životních stylů. Například její 
tolerantní pohled na marihuanu je znakem, který může mít v budoucnosti záporný dopad. 
Jelikož v bývalém litoměřickém okrese (naše pole působnosti) je drogová scéna extrémně 
uzavřená, považujeme za nebezpečné rozšíření drog i do oblastí okresu s malým počtem 
obyvatel, kde uzavřenost ještě stoupá. 
Domníváme se, že užívání návykových látek se výrazně nezvyšuje, což nekoresponduje 
například s každoročním nárůstem výměny injekčního materiálu v našem zařízení. Tento 
nárůst je spíše našimi úspěchy být ,,blíže“ lidem, kterým může být naše pomoc ku prospěchu.  
 
 
Kontaktní práce 
Kontaktní práce a poradenství je základní službou Kontaktního centra. Vychází z principů 
programu Harm Reduction jako snahy o co největší omezení rizik spojených s užíváním drog 
u klientů, kteří nejsou motivováni k abstinenci. Cílem není okamžitá abstinence klienta, ale 
perspektiva možné abstinence. Služby, kterých mohou klienti využít, jsou poskytovány bez 
rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace, náboženského přesvědčení aj.. 
Celkem využilo služeb K-centra 477 klientů, z toho je registrováno 312 klientů,                     
od 1. 1. do 31. 12. 2006 proběhlo v kontaktní místnosti 2 311 kontaktů. Průměrná denní 
návštěvnost byla 9,21 kontaktů. V roce 2006 jsme zaznamenali 145 nových kontaktů 
s uživateli omamných psychotropních látek. 
 



Případová práce 
Zaměření na případ, na jedince nebo na rodinu, je v oblasti sociální práce často uplatňovaným 
přístupem. Je to způsob, jak věnovat soustředěnou pozornost tomu člověku, který sociální službu 
potřebuje. Jako nezbytné se ukázalo vycházet z těch možností, které klient k dispozici má. Tyto 
jeho možnosti a schopnosti je nutné rozpoznávat a aktivizovat, podporovat jeho vlastní sílu a 
především spolu s ním nalézat jeho potenciál k řešení problémové situace, v níž se ocitl. Případová 
práce se zabývá řešením takových problémů, které klienta spoutávají a omezují optimální využívání 
jeho možností vnitřních i vnějších.  
Služeb případové práce využili klienti celkem 119x, z toho individuální formou 71x a rodinou 
formou 48x. 

 
Krizová intervence 
Služba krizové intervence je k dispozici lidem, kteří se ocitli v určité krizové situaci, často v 
souvislosti s nějakou ztrátou nebo naopak i se žádoucí změnou. Krizová intervence spočívá v 
nabídce patřičné pomoci s cílem usnadnit komunikaci, umožnit správný odhad problému, pomoci 
při vyjadřování emocí, navrátit sebedůvěru, mobilizovat podporu, podpořit účelné řešení problému.  
Krizová intervence proběhla 5x. 



 
 
Výměnný program 
Výměnný program je jednou z našich klíčových aktivit zaměřených na prevenci šíření infekcí (HIV, 
hepatitid), která je vždy méně nákladná než následná léčba nebo represe. Výměnný program 
injekčních stříkaček probíhá každý všední den po celou otevírací dobu zařízení a je určen výhradně 
nitrožilním toxikomanům. Příchozím klientům měníme špinavé injekční stříkačky za čisté, sterilní a 
dále jim poskytujeme dezinfekce, filtry, tampóny, vody, kondomy a informační letáky. Heroinovým 
uživatelům nabízíme kyselinu askorbovou. Likvidace injekčních stříkaček je zajištěna ve spolupráci 
s Městskou nemocnicí v Litoměřicích.  
V období od 1. 1. do 31. 12. 2006 K-centrum vyměnilo 38 474 injekčních stříkaček. Lze hovořit o 
vysokém nárůstu výměny injekčních stříkaček, neboť za předchozí rok 2005 bylo vyměněno 26 988 
stříkaček, což je nárůst o 30%. Do statistiky jsou zahrnuty výměny kontaktního centra a terénního 
programu. Výměnný program proběhl v roce 2006 celkem 1 115x, informace o bezpečnějším braní 
jsme poskytli 1 059x. 



Terénní program 
Terénní pracovníci se snaží především navázat kontakt se skrytou populací uživatelů drog, kteří 
dosud nenavštívili žádnou instituci zabývající se drogovou problematikou. Terénní program je 
metodou sociální práce, která nabízí aktivní vyhledávající formu sociální intervence, krizové 
pomoci. Hlavními činnostmi terénního programu je vyhledávání použitého injekčního materiálu 
odhozeného na veřejném prostranství, výměna použitého injekčního materiálu, šíření osvěty, 
doporučení do příslušných zdravotnických a sociálních zařízení, nízkoprahových kontaktních center 
nebo k jiným poskytovatelům odborných služeb, asistenci při řešení sociálních a zdravotních 
problémů doprovázené motivačním tréninkem s cílem změnit rizikové chování klienta a motivovat 
jej k léčbě. Terénní pracovník pracuje v přirozeném prostředí cílové skupiny a vychází z jejích 
potřeb. V roce 2006 probíhal terénní program v Roudnici nad Labem (1x týdně v pondělí), v 
Lovosicích (1x týdně v úterý), ve Štětí (1x týdně ve středu) v Litoměřicích (1x týdně v pátek) a v 
ostatních satelitních městech 1x týdně ve čtvrtek (střídavě, dle potřeby) kde se jednalo hlavně o 
monitoring té dané lokality – Libochovice, Třebenice, Budyně nad Ohří, Terezín, Hoštka a 
Třebušín. Dále jsme schopni díky terénnímu programu mapovat celou drogovou scénu v bývalém 
Litoměřickém okresu.  
V roce 2006 byli terénní pracovníci v kontaktu se 107 uživateli návykových látek a to v 341 setkání. 
Největší počet kontaktů byl ze zástupci uživatelů marihuany a pervitinu. Dále se jednalo o uživatele 
subutexu, kodeinu, alkoholu, medikamentů a toluenu. Průměrný věk uživatelů byl 26,69 let a to u 
žen 26,63 let a u mužů byl průměrný věk 26,66 let. Terénní pracovníci nalezli 151 použitých 
injekčních stříkaček a to především v Roudnici nad Labem, Litoměřicích a Štětí. V rámci osvěty 
poskytli pracovníci 15535 letáků. V terénním programu v roce 2006 se projevil nárůst výměny o 
40%. Jednalo se o 10587 injekčních stříkaček vydaných a 12223 stáhnutých použitých injekčních 
stříkaček. Tento rozdíl je dán stahováním použitých stříkaček, které se dostaly do oběhu jinou 
cestou než přes nás.   



Motivační trénink, zprostředkování detoxifikace a léčby 
Jedná se o plánovaný a strukturovaný proces terapeutické 
intervence zaměřený na postupné zvyšování motivace klienta 
pro žádoucí změnu chování. Klientům pomáháme při zařizování 
detoxifikace a léčby.  
Tuto službu klienti využili 216x. 
 
Poradenství 
Poradenství týkající se drog a drogové závislosti poskytujeme 
lidem, kteří experimentují s drogami, problémovým uživatelům 
drog, drogově závislým a jejich rodinným příslušníkům, včetně 
partnerů a osob blízkých. Také lidem, kteří pracují s osobami 
ohroženými drogami. Poradenství je taktéž využíváno u klientů 
využívajících výměnného programu, kde se týká především 
bezpečnějšího braní a bezpečného sexu.  
Poradenství jsme poskytli 122x. 
 
Telefonické poradenství 
Služby telefonického poradenství využívají klienti KC, jejich 
rodinní příslušníci, jakož i lidé, kteří dosud KC nenavštívili. 
Pracovníci jim poskytují odborné informace a dle závažnosti jim 
mohou nabídnout osobní kontakt na území kontaktního centra. 
Služba je k dispozici každý všední den po celou otevírací dobu 
KC.  
Tato služba byla čerpána 126x. 



Poradenství pro rodiče 
KC poskytuje jednorázové poradenství v oblasti drogové závislosti, ale i dlouhodobou případovou 
práci pro rodiče a blízké osoby drogových uživatelů.  
Rodinné poradenství v roce 2006 jsme poskytli 119x, z toho telefonický kontakt využili rodinní 
příslušníci 69x a k osobnímu kontaktu došlo 50x. Nejčastěji jsme hovořili o možném postupu při 
řešení drogového problému. 

 
 



 
Základní sociální servis, sociální práce 
Klientům, kteří potřebují a chtějí pomoci při řešení své 
neuspokojivé sociální situace, nabízíme službu sociálního servisu. 
Ta se týká zejména pomoci při zařizování a hledání zaměstnání, 
pomoci při hledání a zajištění bydlení, pomoci při jednání s úřady 
a zařizování dokladů, pojištění, sociálních dávek apod. Klient 
může využít i nabízené asistenční služby. 
Klienti využívají v rámci sociálního servisu služeb asistenčních, 
což jsme v daném období poskytli 116x, případové sociální práce 
využili 31x a kontakt se sociálními službami jsme zprostředkovali 
7x. Poradenství v oblasti sociálně – právního využili klienti 59x. 
 
Potravinový a vitamínový program 
Každému příchozímu klientovi do kontaktní místnosti je nabízen 
čaj, šťáva a pečivo, které dostáváme sponzorským darem 2x 
týdně. Současně jsou klientům podávány vitamínové přípravky 
(multivitamin). Vycházíme z toho, že zdravotní stav našich klientů 
je narušen a poznamenán dlouhodobým užíváním drog, a proto se 
tímto snažíme zmírnit zdravotní následky plynoucí z nedostatku 
životně důležitých látek.  
Služba v uplynulém roce využita celkem 785x.



Základní zdravotní servis 
Službu základního zdravotního servisu mohou využít klienti, kteří mají drobná poranění. Těmto 
poskytujeme náplast, obvaz a dezinfekční prostředky na odřeniny, oděrky, tržné a řezné rány, nebo 
je přímo v zařízení ošetřujeme. Dále nitrožilním uživatelům nabízíme masti určené k regeneraci žil 
po vpichu. Mají-li klienti závažnější poranění a jiné zdravotní problémy, referujeme je do 
specializovaného zdravotnického zařízení, kam mohou být pracovníkem KC doprovázeni.  
V průběhu roku 2006 bylo provedeno 25x zdravotní ošetření 8 klientům, zdravotní materiál jsme 
poskytli 129x a zprostředkovali jsme kontakt se zdravotnickým zařízením 46x. Zdravotní informace 
jsme klientům poskytli celkem 85x. 
 

 



Přednášková činnost 
Přednášková činnost je aktivitou v oblasti primární prevence a není 
tedy klasickou náplní práce našeho zařízení. Vzhledem ke 
skutečnosti, že v našem okresu jsme jediným zařízením 
zabývajícím se sekundární a terciární prevencí OPL, začali jsme 
tuto aktivitu veřejnosti (zvláště pak školám, výchovným zařízením, 
vazební věznici a lidem pracujícím s osobami ohroženými 
drogami) poskytovat. V přednáškách reagujeme na zakázku 
posluchačů, tzn. že jsou vždy tématicky zaměřené. Zpravidla se 
jedná o představení KC, nabídky poskytovaných služeb, sítě 
léčebných zařízení, statistických údajů, dále hovoříme s žáky a 
studenty o jednotlivých drogách, účincích a rizicích, o závislosti, o 
drogách z komplexního pohledu. 
V roce 2006 jsme uskutečnili 30 přednášek pro 800 posluchačů. 
 
Hygienický servis, praní prádla 
Klienti, jež nemají možnost dbát na zásady hygieny, převážně z 
důvodu sociální nepohody, mají možnost v našem zařízení využít 
sprchy a nechat si vyprat své oblečení. K zásadám osobní hygieny 
jsou i pracovníky centra motivováni.  
Hygienický servis byl v roce 2006 využit 611x. Což je v průměru 
26x za měsíc. 
   
   



 
 
Následná péče 
Následná péče je ambulantní službou poskytovanou KC. Klienti mohou využít jakoukoli z výše 
uvedených služeb v rámci resocializačního programu. Je možné spolupracovat se sociálními, 
zdravotními a probačními pracovníky. Tato služba má pevné místo v systému péče o osoby závislé 
na omamných a psychotropních látkách. Jejím cílem je pracovat s klienty tak, aby se rizikové 
návyky získané v předchozí etapě života staly minulostí, která je zpracovaná a pozitivně využitá pro 
další existenci. Doléčovací program je zaměřen na to, aby byl klient schopen vrátit se do svého 
původního prostředí, zařídit si bydlení, najít si práci a celkově se stabilizovat v daných podmínkách. 
Dále klient pracuje na osamostatnění se, na vytváření sociální sítě a zaplnění volného času. Po 
určité době dochází k rozvolnění časového harmonogramu setkávání a následná péče plní funkci 
záchytného bodu v případě krize. Frekvence docházky závisí na klientovi, je mu nabídnut podpůrný 
individuální kontakt.    



Testování návykových látek v moči 
V roce 2006 jsme rozšířili nabídku pro klienty a veřejnost o 
možnost testování přítomnosti návykových látek v moči. 
Bylo provedeno 25 testů. Většinou se jednalo o součást 
individuální práce s klientem.  
 
 
Testování na pohlavně přenosné choroby ze slin a krve 
Od ledna 2005 je opět k dispozici vyhotovování orientačních 
testů ze slin na přítomnost protilátek proti viru HIV ze 
strany Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Od 
června 2005 je možné provádět krevní odběry v prostorách 
K-centra, kde byla k tomuto účelu zřízena odběrová 
místnost. Nadále je navázána spolupráce s MUDr. Jílkovou 
z poradny pro HIV infekci ze Zdravotního ústavu – oddělení 
epidemiologie v Ústí nad Labem v rámci projektu „Aktivní 
vyhledávání zdrojů HIV, závažných pohlavně přenosných 
chorob (lues) a HCV ve skupinách osob s rizikovým 
chováním“, kam krevní testy posíláme k analýze. Klientovi, 
který má zájem o testy, je poskytnuto předtestové 
poradenství, zdravotní informace a při sdělování výsledku 
potestové poradenství, popř. krizová intervence.  
V roce 2006 bylo provedeno 25 testů převážně krevních a to 
22. 



 
 
Trocha grafů a tabulek pro lepší představu 
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zneužívané drogy našich klientů
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ostatní: extáze, LSD, gambling

počet neuživatelů

    způsob zneužívání drog 
pohlaví injekční kouření sniffing perorální foukání gambling abstinence  celkem
muži 197 78 20 15 3 2 17 332

% 41,30 16,35 4,19 3,14 0,63 0,42 3,56 69,60
ženy 69 30 17 9 1 0 19 145

% 14,47 6,29 3,56 1,89 0,21 0 3,98 30,40
celkem 266 108 37 24 4 2 36 477

% celkem 55,77 22,64 7,76 5,03 0,84 0,42 7,55 100
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

věková struktura klientů našeho zařízení 
věková kupina m uži % ženy % celkem %  celkem

12 - 14 4 0,84 1 0,21 5 1,05
15 - 16 5 1,05 8 1,68 13 2,73
17 - 18 11 2,31 9 1,89 20 4,19
19 - 20 22 4,61 16 3,35 38 7,97
21 - 24 79 16,56 39 8,18 118 24,74
25 - 30 113 23,69 54 11,32 167 35,01
31 - 39 61 12,79 10 2,10 71 14,88

40 a více 37 7,76 8 1,68 45 9,43
 ce lkem 332 68,76 145 30,19 477 98,95

      



Přehled získaných prostředků v roce 2006. V roce 2006 jsme získali na zajištění našich 
služeb 1 629 809,- Kč.  
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky … … 600 000,- Kč 
Ministerstvo práce a sociálních věcí … … 325 962,- Kč 
Krajský úřad Ústeckého kraje … … 207 240,- Kč 
Vlastní prostředky (Oblastní spolek Českého červeného kříže v Litoměřicích, dále dary, 
platby za primární prevenci a stáže) … … 176 607,- Kč 
Město Litoměřice … … 150 000,- Kč 
Město Roudnice nad Labem … …40 000 ,- Kč 
Město Lovosice … … 30 000,- Kč 
Město Štětí … … 20 000,- Kč 
Město Terezín … … 5 000,- Kč 
Město Budyně nad Ohří … … 5 000,- Kč 
Město Libochovice … … 4 000,- Kč 
Obec Mšené Lázně … … 1 000,- Kč 
Úřad práce v Litoměřicích … … 65 000,- Kč 
Věcné dary darovali Pekárna Kodys a Hamele – Litoměřice, Tvrdík studio – reklamní 
agentura, Deli Lovosice – Opavia a.s., Mondi Packaging Paper Štětí a.s..  



 
 
 
 
 
 

Kontaktní centrum Litoměřice                                                                                                           
Novobranská 15, 412 01 Litoměřice                                                                                                               
Telefon: 416 737 182                                                                                                                                      
Mobil: 728 262 683                                                                                                                              
E-mail: kclitomerice@tiscali.cz                                                                                                                 
www.ccklitomerice.cz                                                                                                              
Číslo účtu: 1002298319/0800 VS: 55                                                                                                                 
Česká spořitelna a.s Litoměřice                                                                                                                             
                 
 

 
 Provozní doba: 

Pondělí  8:30 – 18:30 
Úterý  8:30 – 18:30 
Středa   8:30 – 18:30 
Čtvrtek  8:30 – 18:30 
Pátek    8:30 – 17:00 
 

Zřizovatel a provozovatel 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice                                         
Tylova 16, 412 57 Litoměřice 
Telefon, fax: 416 735 694 
Email: info@ccklitomerice.cz 
www.ccklitomerice.cz 
Číslo účtu: 1002298319/0800 
Česká spořitelna a.s. Litoměřice 

C E N T R U M
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Velký dík patří organizacím a lidem, kteří nás podporují finančně nebo věcnými dary. 
Jsou to Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Krajský úřad Ústeckého kraje, Oblastní spolek Českého červeného kříže v Litoměřicích, 
Města Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice, Štětí, Terezín, Budyně nad Ohří, 
Libochovice, Obec  Mšené Lázně, Úřad práce v Litoměřicích, pekárna Kodys a Hamele – 
Litoměřice, Tvrdík studio – reklamní agentura, Deli Lovosice – Opavia a.s., Mondi Packaging 
Paper Štětí a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme. 
 
Všem lidem přejeme hodně štěstí do dalších dnů. 


