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Pracovníci při Oblastní charitě Třebíč 
pomáhají lidem z celé Vysočiny.
� Antonín Zvěřina

Služba AL PASO  spadá pod Oblastní chari-
tu Třebíč a sídlí v Komunitním centru Mora-
via  v Třebíči. Podává pomocnou ruku lidem na 
Vysočině ve výkonu trestu či těm, kteří se vrátili 
z nápravného zařízení. Je to jediná služba tohoto 
typu v kraji.

„Spolupracujeme i s rodinou člověka, který se ocitl 
na šikmé ploše. Jezdíme po věznicích v celé republice 
a každý rok je kontaktujeme. Jsme tříčlenný tým, Sta-
nislava Nekvasilová  má na starosti okresy Žďár nad 
Sázavou a Havlíčkův Brod, Zdeněk Kosmák  Pelhři-
movsko a já, Marie Petříčková,  Třebíčsko a Jihlav-
sko,“ uvedla posledně jmenovaná.   

U služby mají praxi i absolventi různých škol. 
Cílem je odsouzeným všestranně pomoci, napří-
klad s dávkami, při insolvenci, při hledání ubyto-
vání či zaměstnání. „Spolupracujeme s ním ještě ve 
výkonu trestu a následně za ním dojíždíme do místa 
bydliště. Osoba, které pomáháme, musí mít vztah k 
Vysočině,“ zdůraznila Petříčková.  

Služba zajišťuje i dopisovou službu, kdy zůstá-
vá zachovaná anonymita obou pisatelů. Její kole-
gyně Stanislava Nekvasilová připomněla, že služ-
ba začala sloužit v roce 1992. „Měla pouze formu 
dopisování s vězni,“ poukázala. 

V roce 2009 se služba změnila na současnou pra-
xi, ale zahrnovala pouze Třebíčsko. V roce 2012 
se služba rozšířila na celou Vysočinu. V každém 
okresním městě vznikla pobočka jako poradna 
pro klienty. 

V roce 2017 po vyhodnocení se ukázalo, že 
obsluhovat pět poboček je nehospodárné, a zůsta-
la kancelář pouze v Třebíči. „Ale vyjíždíme do všech 

okresů kraje. Záleží na domluvě s klientem, kde se 
setkáme,“ naznačila Nekvasilová. 

Petříčková přiznala, že si někteří lidé mohou 
myslet, že taková služba není potřeba. Lidé ale 
žádají o pomoc i při psychickém zvládání přecho-
du z vězení do běžného života. Služba jim pomáhá 
tuto bariéru překonat a zařadit se do společnosti.  

Často je kontakt od další trestné činnosti odra-
zuje. Služba je naprosto dobrovolná, záleží jen na 
jednotlivci, zda ji využije. „Postupně se stáváme 
kamarády, protože ti lidé často zcela zpřetrhali vaz-
by na svoje okolí. Nemají o koho se opřít,“ nastínila 
Petříčková.

Těmto lidem hrozí i to, že podepíší nevýhod-
nou smlouvu, často nevědí, jak naložit s úředním 
dopisem, i s tím jim radí tato služba. „Opravdu se 
nám často stává, že klient už nepotřebuje pomoci po 
stránce materiální, ale po stránce duševní. Potřebuje 
si s někým popovídat, svěřit se. Často říkají, jste jedi-

ná, kdo mě neodsuzuje, poslouchá mě,“ pokračovala 
Nekvasilová. 

Mnoho klientů se ozývá, i když spolupráce se 
službou skončila. Mají potřebu se ozvat, což pra-
covníky těší. Petříčková informovala, že bývalý 
vězeň se do věznice může podívat jen se souhla-
sem ředitele. 

„Pořádáme tam pak besedy, kdy jim bývalý vězeň 
může lépe vysvětlit, jak mu naše služba pomáhá, což 
je velice důležité,“ naznačila Petříčková. Uvedla pří-
klad, zanedlouho se má vracet do běžného života 
klient s roztroušenou sklerózou. 

Pro takového člověka není lehké sehnat zázemí. 
Petříčková proto kontaktovala i příslušného pra-
covníka na ministerstvu, ale adekvátní odpovědi 
se nedočkala. Pak se ukazuje, že společnost s tako-
vými lidmi nepočítá.  

Slovo dostala i jedna ze stážistek . „Také jsem o té-
to službě vůbec nic nevěděla. Myslím si, že většina li-
dí o ní nic neví a je opravdu potřebná,“ konstatovala. 
Pokud jde o zájem, ovlivnila jej pandemie covidu, 
kdy pracovníci nemohli navštěvovat věznice. Loni 
se jednalo o 67 osob.

„Zatím jsme nikoho neodmítli, pokud spadal pod 
naši službu nebo dobrovolně neukončil spolupráci,“ 
poukázala Nekvasilová. Doplnila, že pracovní-
ci neodmítají ani klienty s opakovanou trestnou 
činností. Pracují s nimi půl roku před návratem z 
vězení s cílem je vrátit zpět do společnosti a posta-
vit se na vlastní nohy. 

Jedná se o službu pro klienty nad 18 let a zájem 
má spíš střední generace. „Myslíme si, že stát tuto 
problematiku příliš neřeší a spíš se jedná o nezisko-
vé organizace. Vznikla asociace těchto organizací, 
abychom postupovali společně. Naše vize je taková: 
nabídnout potřebným ubytování a práci,“ podotkla 
Petříčková. Služba navazuje i kontakty se starosty 
měst a obcí, aby i ti o této službě věděli.

Služba AL PASO pomáhá odsouzeným

NA SNÍMKU zleva Stanislava Nekvasilová, Marie 
Petříčková a Zdeněk Kosmák.
 Foto: Antonín Zvěřina

S novým SUV BAYON se budete dívat na svět z výšky a pocítíte během jízdy větší kontrolu i bezpečí díky vyšší pozici 
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výkonné motory 1,2i (84 k) či 1,0 T-GDI (100 nebo 120 k), vyspělé asistenční systémy a prvky moderní konektivity.

BAYON – kombinovaná spotřeba 5,2–5,7 l / 100 km, emise CO2 118–129 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.
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Podrobné informace o akci na www.hyundai.cz/vykupnibonus. 
TUCSON – kombinovaná spotřeba 1,5–7,8 l / 100 km, emise CO2 34,9–178 g/km.
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