
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE,  příspěvková organizace  
 tel. 318 682 165 

 Rožmitálská 419  fax 318 683 608 

 262 72 Březnice e-mail: skola@zsbreznice.cz 
 

 

Žáci ZŠ Březnice podporují sběrovými aktivitami chov tučňáků v ZOO Praha, v ZOO Plzeň a Ochranu fauny České republiky 

 

Tísňové linky a linky pomoci v krizi  
Prioritou je zajistit bezpečí ohrožených osob a řešit situaci včas. Poskytováno – odborné 

sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, internetové poradenství, azylové ubytování s 

utajenou adresou, prevence násilí. 

 

Akutní nebezpečí Policie ČR 158  

Městská police 156  

Záchranná služba 155  

Tísňová volání 112 Integrovaný záchranný systém České republiky  

SMS tísňová linka pro neslyšící +420 603 111 158  
 

Informace, poradenství, krizová intervence:  
Policie ČR Link: www.policie.cz/obet 

Bílý kruh bezpečí (BKB) Bezodkladná kombinovaná pomoc obětem kriminality (právní 

informace, psychologické a sociální poradenství, praktické rady a informace).  

Linka Bílého kruhu bezpečí, o. s. Tel.: +420 257 317 110 nonstop pomoc obětem a 

svědkům trestných činů Link: www.bkb.cz www.domacinasili.cz  

DONA linka Tel.: +420 251 511 313 nonstop pomoc obětem domácího násilí Linka pomoci 

obětem kriminality a domácího násilí: 

Nonstop, bezplatná linka Tel.: 116 006 (v rámci EU)  

Link: www.linka-pomoci.cz www.116006.cz 

ROSA - centrum pro ženy, z.s. pomáhá ženám, obětem domácího násilí, od roku 1993. Má 

dvě registrované sociální služby - odborné sociální poradenství v Informačním a poradenském 

centru - cílovou skupinou jsou ženy, oběti domácího násilí (telefon +420 241 432 466) a 

utajený Azylový dům pro ženy, oběti domácího násilí, a jejich děti. Vedle přímé komplexní 

pomoci pro ženy, oběti domácího násilí, se řadu let podílí na prevenci domácího násilí, pořádá 

přednášky, školení, organizuje kampaně proti domácímu násilí, vydává publikace o domácím 

násilí.  

Pevná linka Tel.: +420 241 432 466 (po-út: 9:00 – 18:00, st-čt: 9:00 – 16:00, pá: 9:00 – 14:00 

+objednávky) SOS linka Tel.: +420 602 246 102 (po-pá: 9:00 – 18:00) Internetové 

poradenství: poradna@rosa-os.cz odpovědi do 24 hod. mimo víkendy Další e-mailové 

kontakty: info@rosa-os.cz kancelář azyl@rosa-os.cz vedoucí azylového domu ROSA Link: 

www.rosa-os.cz www.stopnasili.cz  

Asociace pracovníků intervenčních center /APIC/ Intervenční centra ČR  

Link: www.domaci-nasili.cz pro osoby ohrožené domácím násilím 

Azylové domy Sdružení azylových domů Link: www.azylové domy.cz 

Pomoc dětem v krizi Linka důvěry Dětského krizového centra  

Tel.: +420 241 484 149 nonstop E-mail: problem@ditekrize.cz  

Linka bezpečí Tel.: 116 111 nonstop, pro děti do 18 let  

E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz 

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě   
Tel.: +420 777 800 002 (st 10:00 – 18:00)  

E-mail: pp@nasedite.cz 

Vzkaz domů Tel.: +420 724 727 777, +420 800 111 113 

Rodičovská linka Tel.: +420 840 111 234 Registr poskytovatelů sociálních služeb  

Link: www.iregistr.mpsv.cz 

mailto:skola@zsbreznice.cz
http://www.domacinasili.cz/


Seznam zdravotnických zařízení registrovaných na území ČR  
Link: www.mzcr.cz pod odkazem „Občan/pacient“ a heslem „kde najdu nejbližší“ 

Adresář programů pro osoby s násilným chováním ve vztazích v ČR Link: 

www.muziprotinasili.cz/poradna/jak-zvladatagresi/ 

Seznam organizací, resp. jejich mapu, lze dohledat na těchto stránkách:  
Link: www.ikatalogy.nidm.cz/katalog/socialne-patologicke-jevy/domaci-nasili 
 

 

 

 


