
 

Často jsem doma sám/sama. Bojím se, až rodiče 

přijdou domů. Mám strach. Zase se budou hádat 

a pak budou křičet i na mě. Ale stejně je to moje 

vina… 

Je důležité, abys věděl/a, že to není Tvoje vina, rodiče 

se sice rozcházejí, ale oba Tě mají moc rádi. 

Promluvíme s mámou a tátou, aby vše probíhalo co 

nejklidněji a aby Tě to tolik netrápilo. 

Nikdo mě neposlouchá. Stejně to bude tak, jak 

chtějí naši. Ale já jsem tady přece taky! 
 

Neboj se. Tvůj názor je pro nás všechny hodně důležitý. 

Řekni nám tedy, bez obav, co máš na srdci. Rodiče 

počkají za dveřmi, nemusíš mít strach, že budeš muset 

mluvit před nimi. 

Už nejsme pohromadě, tak jako to bylo dřív. Proč 

se už nemůžu vídat s mámou, kdy chci?  Proč mi 

mamka bere telefon, když chci volat taťkovi.  

Chtěla bych se někdy vidět s mamkou, už dlouho 

se mi neozvala.  Proč musím za tátou, když tam 

nechci? 

Existují určitá pravidla, na kterých se rodiče domluví, 

anebo za ně rozhodne soud. A Ty musíme, my všichni, 

dodržovat. Kdyby Ti některý z rodičů bránil v kontaktu 

s tím druhým, můžeš se na nás bez obav obrátit. Stejně 

tak, pokud jsi nespokojený s tím, jak soud rozhodl, 

pokusíme se spolu najít jiné řešení. 

 

Co se u vás bude dít? 

Musím jít na soud? 

Na co se mě budou ptát? 

Budu muset odpovídat? 

Kdo tam všechno bude? 

Ničeho se neboj. Všechno potřebné Ti samozřejmě 

řekneme. Přijdeš k nám a promluvíš si se sociální 

pracovnicí, která Ti vysvětlí, jak vše bude probíhat.  

Kontakty na jednotlivé pracovníky najdeš dole pod 

textem. 

Proč nemůžu být s našima? 

Proč mě zavřeli tady, v děcáku? 

Budu moct jít někdy domů, k našim? 

Budu mít někdy ještě mámu a tátu? 

 

Pokud se o Tebe rodiče už nemohou nebo nechtějí 

starat, musíme najít řešení. Nejprve se snažíme, aby 

rodiče své problémy zvládli a děti mohly zůstat s nimi. 

Pokud to nejde, soud rozhodne o tom, že nějaký čas 

strávíš v dětském domově nebo u náhradních rodičů, 

kde Tě budeme navštěvovat a zatím spolu s rodiči 

zapracujeme na tom, aby ses co nejdříve mohl vrátit 

domů. 

 

Jak se na nás můžeš obrátit? 
osobně - pondělí a středa 8:00 - 17:00, ostatní dny po předchozí domluvě 

telefonicky, písemně, e-mailem 

 

 

Mgr. Radmila Šmédeková, vedoucí oddělení péče o děti    

dv. č. 334a, tel. 533 304 660, smedekova@slapanice.cz  

 

Mgr. Magda Petrů - děti poškozené trestnou činností 

dv. č. 332, tel. 533 304 602, petru@slapanice.cz 

celý obvod  

 

Bc. Petra Vrbacká 

dv. č. 326, tel. 533 304 661, vrbacka@slapanice.cz          

Březina, Omice, Popůvky, Prštice, Silůvky, Troubsko 

 

Mgr. Markéta Vlkojanová 

dv. č. 325, tel. 533 304 664, vlkojanova@slapanice.cz   

Bílovice nad Svitavou, Kovalovice, Ochoz u Brna, Velatice, Vranov 

 

Mgr. Marie Kaizarová 

dv. č. 324, tel. 533 304 665, kaizarova@slapanice.cz  

Babice nad Svitavou, Hostěnice, Kanice, Řícmanice, Újezd u Brna 

 

Libuše Fišnarová  

dv. č. 323, tel. 533 304 663, fisnarova@slapanice.cz   

Ořechov, Ostopovice, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Viničné Šumice  

 

Nikola Krejčiříková, DiS. 

dv. č. 321, tel. 533 304 669, lockerova@slapanice.cz Blažovice, 

Jiříkovice, Moravany, Rebešovice, Sokolnice, Střelice 

 

 

 

Mgr. Jiří Nečas 

dv. č. 320, tel. 533 304 666,  necas@slapanice.cz  

Šlapanice 

 

Romana Nádvorníková, DiS. 

dv. č. 319, tel. 533 304 667, nadvornikova@slapanice.cz 

Hajany, Modřice, Nebovidy, Radostice, Želešice 

 

Mgr. Helena Hájková Hanáková 

dv. č. 318, tel. 533 304 650, hajkova@slapanice.cz 

Kobylnice, Mokrá-Horákov, Podolí, Ponětovice, Práce, Telnice 

 

Dagmar Kalábová - náhradní rodinná péče 

dv. č. 322, tel. 533 304 662, kalabova@slapanice.cz  

Blažovice, Březina, Hostěnice, Jiříkovice, Kovalovice, Ochoz u Brna, 

Ořechov, Ostopovice, Podolí, Ponětovice, Prace, Radostice, 

Rebešovice, Sivice, Sokolnice, Střelice, Šlapanice, Tvarožná, 

Újezd u Brna, Velatice, Vranov, Želešice 

 

Mgr. Ivana Povolná - náhradní rodinná péče 

dv. č. 334, tel. 533 304 668, povolna@slapanice.cz 

Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Hajany, Kanice, 

Kobylnice, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravany, Nebovidy, Omice, 

Popůvky, Pozořice, Prštice, Řícmanice, Silůvky, Telnice, Troubsko, 

Viničné Šumice
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Mám právo  

na život 

v bezpečí! 

Mám právo  

na vlastní  

názor! 

 

 

 

Mám právo 

na kontakt 

s oběma 

rodiči!  

Mám právo  

na 

informace! 
Mám právo  

na  

život 

v rodině!  


