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Úvod 
 

Brožura je určena účastníkům Pražského drogového fóra 

primární prevence 2014. Prezentují se v ní organizace, 

které se přihlásily k účasti na fóru.  

Smyslem fóra je představit pracovníkům v primární 

prevenci rizikového chování dětí a mládeže, zejména 

ředitelům škol, školním metodikům prevence a obvodním 

metodikům prevence, činnost organizací poskytujících 
služby v této oblasti 

Texty neprošly jazykovou a redakční úpravou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

©Magistrát hl. m. Prahy 
Centrum sociálních služeb Praha, středisko Pražské centrum 
primární prevence 
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Česká koalice proti tabáku, z. s.   

 
Česká koalice proti tabáku již 10 let realizuje 
preventivní programy v oblasti prevence 
kouření cigaret. Pro velký  zájem ze strany 
žáků i učitelů jsou tyto programy třetím 
rokem rozšířeny rovněž o prevenci "hulení 
trávy". Vůbec poprvé na této konferenci 
představujeme také programy prevence 

pití alkoholu. Školám tak nabízíme ucelený trojblokový seminář 
TaTrA (Tabák, Tráva, Alkohol), který se cíleně věnuje 
nejrozšířenějším látkovým závislostem žáků i celé české společnosti. 
 
Žákům, učitelům i rodičům rovněž nabízíme služby pro odvykání 
kouření - Linku 844 600 500 a poradnu na Praze 1 - objednávky 
na tel. 608 184 785 nebo poradna@bezcigaret.cz.  
 

Kontakty: 
 
Adresa: Studničkova 2028/7, 128 00 Praha 2 
www.bezcigaret.cz 
 
Mgr. Lukáš Kohoutek 
Tel.: 608 184 785 
E-mail: metodik@bezcigaret.cz 

mailto:poradna@bezcigaret.cz
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Imperativ, o. s. 
 
Občanské sdružení Imperativ, o. s. se zabývá specifickou primární 
prevencí se zaměřením na problematiku extremismu. Od roku 2010 
spolupracuje s MHMP. Činnost sdružení lze dále rozdělit na 
lektorskou činnost, kulturně - informační činnost a propagačně-
ilustrační činnost. V roce 2013 se ve spolupráci s MHMP sdružení 
podílelo na projektu: „Extremismus do 21. století nepatří!“ 
a konferenci s názvem: „Hate Crime a další související rizikové 
chování“. V letošním roce by se sdružení mělo podílet na projektu: 
„Imperativ proti nenávisti!“. Občanské sdružení působí v Praze 
a v dalších městech od roku 2010. 

 
 

Kontakty: 
 
Adresa: Kovařovicova 1141/3, Praha 4, 140 00  
www.imperativ.cz  
 
Bc. David Lebeda    
Tel.: 724 705 492    
E-mail: lebeda@imperativ.cz  a dlebeda@chello.cz

mailto:lebeda@imperativ.cz
mailto:dlebeda@chello.cz
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Jules a Jim 

 
Sdružení Jules a Jim se zaměřuje 
na rozvoj vztahů, osobnostně-
sociálních dovedností a inovací 
v oblasti prevence rizikového 
chování ve školách.  

Nabízíme školám specializované vzdělávací programy pro žáky, pro 
žáky s učiteli, pro učitele, ale i komplexní poradenství a podporu pro 
vedení škol.  
U žáků a učitelů se zaměřujeme především na rozvoj zdravého 
klimatu ve třídě, komunikační dovednosti, schopnost efektivní 
spolupráce, zvládání konfliktů, vedení a motivaci.  
Formou mentoringu pomáháme začínajícím i zkušenějším třídním 
učitelům ve vedení třídnických hodin, při přípravě a realizaci 
adaptačních kurzů a třídních projektů.  
Věnujeme se také podpoře školních psychologů, supervizím 
sboroven a dalším specifickým tématům vycházejícím z aktuálních 
potřeb jednotlivých škol. Nově se věnujeme také rozvoji 
podnikatelského myšlení žáků a studentů a zapojování rodičů do 
rozvoje školy v rámci projektu Podnikavá škola.  
 
 

Kontakty: 
 
Adresa: Krkonošká 6, Praha 2, 120 00 
www.julesajim.cz 
 
Mgr. Martin Kozel 
Tel.: 605 831 285 
E-mail: martin@julesajim.cz 

  

mailto:lukas@julesajim.cz
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Klinika adiktologie 1. LF UK 
v Praze a VFN v Praze 
 

Klinika adiktologie realizuje 

akreditované vzdělávací kurzy a 

semináře, které Vám umožní 

doplnit a rozšířit znalosti i praktické dovednosti v oblasti 

prevence. Vzděláváme v nových a efektivních metodách 

práce s třídními kolektivy (metodika Kočičí zahrady, 

metodika Unplugged pro žáky i rodiče) a také ve speciálních 

tématech s oblastí prevence souvisejících (evaluace 

preventivních aktivit, právní minimum pro pedagogy, 

sebepoznání). Od roku 2014 nabízíme rovněž Specializační 

studium pro školní metodiky prevence v souladu s platnou 

legislativou (další bude otevřeno v roce 2015). 

Lektory vzdělávání jsou zkušení odborníci pohybující 

se dlouhodobě v oblasti prevence rizikového chování 

a působící na pracovištích nejrůznějšího typu (pedagogicko-

psychologické poradny, vzdělávací instituce, výzkumné 

instituce, státní správa).  

 

Kontakty: 
 
Adresa: Apolinářská 4, Praha 2 
www.adiktologie.cz 
 
Mgr. Lucie Jurystová 
Tel.: 224965101 
E-mail: czv@adiktologie.cz  

  

http://www.adiktologie.cz/


9 
 

Křesťanská pedagogicko-
psychologická poradna 

 
KPPP poskytuje mimo jiné i služby 
v oblasti specifické primární 
prevence rizikového chování. Její 
pracovníci - lektoři působí 
od 4. do 9. tříd základních škol, na 
nižších stupních středních škol. 

Lektoři s dětmi pracují na podpoře zdravého životního stylu, 
na rozvoji osobnosti a na posilování pozitivních 
mezilidských vztahů a vzájemné tolerance (komplexní 
program prevence rizikového chování). Pedagogům daných 
škol je poskytováno metodické vedení, informace o různých 
formách rizikového chování a různé vzdělávací aktivity. 
 
Kontakty: 
 
Adresa: Pernerova 8, 186 00, Praha 8 
www.kppp.cz 

 
Mgr. Michaela Jelínková 
Tel.: 724 558 607 
E-mail: prevence@kppp.cz 

  

http://www.kppp.cz/
mailto:prevence@kppp.cz
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Magistrát hl. m. Prahy, odbor 
zdravotnictví, sociální péče a 
prevence, oddělení prevence 
 

 
Koordinátor školské prevence: 

• zabezpečuje koordinaci aktivit v oblasti prevence rizikového 
chování dětí a mládeže na území HMP, 

• podílí se na vypracování koncepce PPRCH a akčního plánu,  
• podílí se na vypracování koncepce a programů protidrogové politiky 

HMP za oblast prevence rizikového chování dětí a mládeže, 
• metodicky vede a podporuje metodiky prevence v pedagogicko-

psychologických poradnách a školní metodiky prevence všech typů 
škol na území HMP, svolává pravidelné porady a předává informace 
z MŠMT a MHMP, 

• koordinuje činnosti související s podáváním žádostí o podpory 
a dotace v oblasti PPRCH, 

• podílí se na monitorování prevence rizikového chování na školách, 
• vytváří síť organizací pracujících v primární prevenci, 
• poskytuje poradenskou a konzultační činnost předkladatelům 

a realizátorům projektů prevence v oblasti rizikového chování dětí 
a mládeže. 

 
Kontakty: 
 
Adresa: Charvátova 145/9, Praha 1 
www.praha.eu 
 
Mgr. Jana Havlíková 
Tel.: 236 004 168 
E-mail: jana.havlikova@praha.eu 

http://www.praha.eu/
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Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, 
odbor vzdělávání/oddělení  
prevence a speciálního 
vzdělávání 

 
Gesce oblasti primární prevence rizikového chování v ČR; 
koncepce, strategie a akční plány; horizontální a vertikální 
koordinace;  financování programů primární prevence; 
kvalita programů primární prevence - systém certifikací 
odborné způsobilosti;  metodická podpora krajů, metodiků 
prevence; mezinárodní spolupráce; vzdělávání v oblasti 
primární prevence; poskytování informací, sběr dat; 
pedagogicko- psychologické poradenství.     
 
Kontakty: 
 
Adresa: Karmelitská 7, Praha 1 
www.msmt.cz  
www.prevence-info.cz 
 
Mgr. Vladimír Sklenář 
Tel.: 234 811 698 
E-mail: vladimir.sklenar@msmt.cz 

  

http://www.prevence-info.cz/
mailto:vladimir.sklenar@msmt.cz
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Pedagogicko-psychologická poradna 
pro Prahu 1, 2 a 4     
1. Diagnostika a včasná intervence v oblasti vzdělávacích 

problémů, zejména diagnostika specifických poruch učení 
a chování. 

2. Intervence a diagnostika v oblasti výchovných problémů. 
3. Intervence a diagnostika v oblasti volby další vzdělávací 

cesty. 
4. Intervence a diagnostika v oblasti osobnostních 

vývojových problémů u zletilých středoškoláků. 
5. Intervence a diagnostika v oblasti rodinné problematiky – 

otázky optimální péče o děti a mladistvé v případech 
neúplných rodin spojené se  školní neúspěšností a výkyvy 
v chování. 

6. Pravidelné metodické schůzky s VP škol, speciálními 
pedagogy ve školách. 

7. Prevence sociálně patologických jevů – specializační 
studium metodiků prevence v rámci doplňkové činnosti – 
akreditace MŠMT  č.j.:MŠMT – 19414/2013-1-555 (Vyhl. 
317/2005 Sb.). 

8. Diagnostika. 
 
Kontakty: 
 
Adresa: Francouzská 56, Praha 10 
www.ppppraha.cz 
 
PaedDr. Lenka Marušková, PhDr. Václava Masáková 
Tel.: 224239393 
E-mail: poradna@ppppraha.cz 

http://www.ppppraha.cz/
mailto:poradna@ppppraha.cz
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Pedagogicko-psychologická 
poradna pro Prahu 3 a 9  
 
Státní školské poradenské 
zařízení určené pro práci s dětmi 
a mládeží navštěvující školy na 
území Prahy 3 a Prahy 9. Mezi 
naše služby patří: pomoc při 

řešení výchovných a vzdělávacích obtíží, posouzení 
studijních předpokladů dětí a mládeže při volbě studijního 
směru na SŠ, VOŠ, či VŠ, práce se třídními kolektivy 
i poradenský servis pedagogům ze škol v oblasti péče 
Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9, atd. 
V rámci selektivní prevence bude na fóru představen 
program TANDEM, kdy do vybraných tříd vstupují 2 
pracovníci zařízení, budou vyzdviženy výhody práce ve 
dvojici, představena témata práce se třídami, kazuisticky 
zpracovány zkušenosti z vybraných tříd. Zároveň bude 
popsána činnost metodika prevence této Pedagogicko-
psychologické poradny (setkání se školní metodiky, výjezdy, 
návštěvy prevence na školách, atp.) 
 
 

Kontakty: 
 
Adresa: Lucemburská 40, Praha 3 
www.ppp3a9.cz/ 
 
Mgr. Pavel Klíma 
Tel.: 222 717 193 
E-mail: metodik.p3a9@gmail.com 

 

http://www.ppp3a9.cz/
mailto:metodik.p3a9@gmail.com
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Pedagogicko-psychologická poradna 
pro Prahu 5  
 

V rámci primární prevence poskytujeme: 
 Metodické vedení školních metodikům prevence,  pomoc při 

řešení krizových situací v souvislosti s rizikovým chováním. 
 Odborné semináře pro školní metodiky prevence a výchovné 

poradce Prahy 5 a Prahy 13. 
 Přímá intervence (práce se skupinami i jednotlivci) - Po 

předchozí domluvě, jedná-li se o závažné formy  přesahující 
kompetence ŠMP. 

 Práce se třídou - sociometrie, šetření šikany, návazný 
intervenční program pro třídu. 

 Průběžná skupinová práce pro děti s poruchami chování (mladší 
školní věk) a jejich rodiče - jedná se o uzavřenou skupinu 
sestávající celkem z 10 setkání vedoucích k rozvoji sebepoznání 
a empatie, podporující komunikační a sociální dovednosti.  

 Průběžná skupinová práce pro děti sociálně maladaptivní, 
potenciálně ohrožené šikanou (druhý stupeň ZŠ)  jedná se 
o uzavřenou skupinu sestávající celkem z 12 setkání vedoucích 
k rozvoji sebepoznání, práce s úzkostnými a negativními 
myšlenkami, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností. 

 
Kontakty: 
Adresa: Kuncova 1, Praha 5 
www.oppp5.cz 
 
PhDr. Pavla Kosinková 
Tel.: 251 611 803 
E-mail: prevenceppp5@volny.cz 

http://www.oppp5.cz/
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Pedagogicko-psychologická poradna  
pro Prahu 6  

 
• skupina pro žáky 1.stupně  
• skupina pro žáky 2.stupně  
• rodičovská skupina  
• artefiletická skupina pro středoškoláky  

• artefiletická skupina pro pedagogické pracovníky  
• artefiletická skupina pro žáky ZŠ  
• stimulační skupina pro předškolní děti  
• hypnóza (individuálně)  
• rodinná terapie 
 

Kontakty: 
 
Adresa: Vokovická 32/3, Praha 6 
www.ppp6.cz 

 
Mgr. Lenka Kubešová 
Tel.: 220 612 131 

E-mail.: kubesova.l@seznam.cz  

http://www.ppp6.cz/
mailto:kubesova.l@seznam.cz
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Centrum sociálních 
služeb Praha, 
středisko Pražské 
centrum primární 
prevence  

 
Pražské centrum primární prevence (PCPP) je odborné 
metodické pracoviště zaměřené na oblast primární 
prevence rizikového chování na území hl. města Prahy.  

• Poskytuje metodickou podporu, konzultace, supervize 
a vzdělávání v jednotlivých oblastech rizikového chování 
školám a dalším zapojeným organizacím. 

• Podílí se na tvorbě informačních a metodických materiálů. 
• Mapuje systém služeb primární prevence a připravuje 

analýzy z oblasti rizikového chování, ve spolupráci 
s oddělením prevence MHMP a MŠMT. 

• Podílí se na metodice a hodnocení projektů v rámci 
grantového řízení MHMP v oblasti primární prevence. 

• Na vědecko-výzkumné činnosti spolupracuje 
s akademickými pracovišti. 
 

Kontakty: 
 
Adresa:Rumunská 1, Praha 2  
www.prevence-praha.cz 
 
Mgr. Jan Žufníček 
Tel.: 222 074 126 
E-mail: pcpp@prevence-praha.cz 

http://www.prevence-praha.cz/
mailto:pcpp@prevence-praha.cz
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Prev-Centrum 

 
Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající se prevencí, 
terapií a psychosociální pomocí pro děti, mládež a rodiny 
ohrožené závislostmi a dalšími formami rizikového 
chování. Programy primární prevence poskytují následující 
služby: 
• Všeobecná primární prevence – Dlouhodobý program 

všeobecné primární prevence užívání návykových látek 
a dalších forem rizikového chování pro žáky 6. - 9. tříd 
a Interaktivní semináře pro studenty středních škol 

• Selektivní primární prevence - Program je určený třídním 
kolektivům v případě řešení zejména problémových 
vztahů a situací, kdy je kolektiv ve vyšší míře ohrožen 
rizikovým chováním. Jedná se o Balíčkový program 
primární prevence pro žáky 3. tříd ZŠ - 3. ročníků SŠ 
a Intervenční program "Spokojená třída". 

• Indikovaná primární prevenci - poradenství pro 
pedagogy, rodiče a děti s rizikovým chováním 
a problematickým postavením ve třídě.   

• Vzdělávací aktivity - kurzy, semináře, přednášky pro 
pedagogy, rodiče i širokou veřejnost. 

 
Organizace získala certifikaci na programy všeobecné a selektivní 
primární prevence na období 5 let. 
 

Kontakty: 
 
Adresa: Meziškolská 1120/2, Praha 6 
www.prevcentrum.cz 
 
Mgr. Petra Václavová 
Tel.: 773 581 127 
E-mail: prevence@prevcentrum.cz 

http://www.prevcentrum.cz/
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Prevalis 

 
Hlavní aktivitou PREVALISu je realizace 
školské primární prevence rizikového 

chování, akreditovaného vzdělávání v oblasti prevence RCH a 
realizace aktivit na podporu a ochranu zdraví a podporu 
pohybových aktivit. 
V PREVALIS: 
• Realizujeme programy školské primární prevence rizikového 
chování (všeobecná, selektivní, indikované), ve školách a školských 
zařízeních. 
• Spolu s dalšími partnery pořádáme konferenci DNY PREVENCE 
(v Praze a Ostravě). Podílíme se na Fóru zdraví ve vzdělávání 
a semináři Dítě v krizi. 
• Realizujeme akreditované metodické semináře a workshopy. Nově 
nabízíme SPECIALIZAČNÍ STUDIUM pro školní metodiky prevence 
(2015 – 2016, začínáme v únoru 2015). 
• Provozujeme ve spolupráci s pobočným spolkem Společnost pro 
podporu zdraví 21. století (SPPZ) Informační a metodický portál 
IZDRAVI.INFO. 
• Provozujeme informační a poradenskou činnost. 

 
Kontakty: 
 
Adresa: Táborská 45/421, Praha 4  
www.prevalis.org 
 
Mgr. Linda Růžičková 
Tel.: 777 763 579, 775 727 178 
E-mail: prevalis@prevalis.org 

 

mailto:prevalis@prevalis.org
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Prospe, o. s. 

 
Nabízíme realizaci programů dlouhodobé všeobecné a selektivní PP 
RCH pro MŠ, ZŠ a SŠ. Dále zprostředkováváme a realizujeme 
vzdělávací semináře a přednášky pro rodiče a pedagogy (více 
www.prospe.cz)   
Jsme akreditováni MŠMT jako vzdělávací organizace a prošli jsme 
7. 1. 2014 místním šetřením certifikační komise s návrhem na 
udělení certifikace na 5 let bez připomínek.  
Jako prioritu v práci se školami vnímáme otevřenou komunikaci, 
respektování specifik dané školy a třídního kolektivu a snahu 
zkompetentňovat třídního učitele v návazné práci se třídou v rámci 
třídnických hodin. 
 
Organizace získala certifikaci na programy všeobecné a selektivní 
primární prevence na období 5 let. 
 
Kontakty: 
 
Adresa: Biskupcova 39, Praha 3  
www.prospe.cz 
 
Mgr. Michaela Titmanová 
Tel.: 731 891 334 

E-mail: primarka@centrum.cz   
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Proxima Sociale o. p. s. 

 
Naše organizace nabízí 
program všeobecné 
a selektivní primární 
prevence rizikového chování.  

V případě všeobecné PP jde o dlouhodobý kontinuální 
interaktivní program. Je určen pro žáky 3. až 9. tříd 
základních škol a studenty středních škol. V každém ročníku 
jsou volena taková témata, která odpovídají aktuálním 
potřebám žáků. 
Náplní jednotlivých bloků programu je práce s třídou 
prostřednictvím diskusí, výkladů, nácvikových, 
sebepoznávacích, výtvarných, pohybových a relaxačních 
technik.  Témata bloků se týkají například komunikace 
a zdravého sebeprosazení, předcházení šikany, sexuality, 
závislosti na návykových látkách, nelátkových závislostí, 
bezpečného internetu apod. a jsou rámcově uspořádána do 
ročníků s možností flexibilního přesouvání dle potřeb 
a zakázky základní školy. S třídou vždy pracuje dvojice 
lektorů. Bloky jsou dvou nebo tříhodinové, záleží na zakázce 
školy. 
Od roku 2013 realizujeme také ve spolupráci s Projekt 
Odyssea, o. s. program selektivní prevence zaměřený na 
prevenci šikany ve třídních kolektivech. 

 
Kontakty: 
 
Adresa: Rakovského 3138, Praha 12 
www.proximasociale.cz 
 
Mgr. David Holý 
Tel.: 775 561 040 
E-mail: holy@proximasociale.cz 

mailto:holy@proximasociale.cz
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Život bez závislostí 

 
Organizace Život bez závislostí 
již více dvacet let pracuje 
v oblasti primární prevence 
a pomáhá řešit situace 

v problematických třídách. Devatenáct let vzděláváme pedagogy, 
ostatní kolegy a pedagogické kolektivy v dovednostech pracovat se 
třídami a řešit situace, které souvisí s rizikovým chováním 
jednotlivců i tříd. 
Deset let vydáváme časopis Prevence, který si předplácí více jak 
jedna třetina všech základních a středních škol. Na základě vyžádání 
škol poskytujeme asistenční službu v krizových a nestandardních 
situacích.  
Realizujeme sebezkušenostní výcviky KVP zaměřené na práci 
se třídním kolektivem a skupinami osobnostního rozvoje, kde se 
vzdělávají noví specialisté na práci se třídou a růstovou skupinou. 
Poskytujeme adaptační a kompenzační výjezdy. Na základě dohody 
jezdíme do škol, poskytovat odbornou supervizi případů a supervizi 
týmů. Podílíme se na koncepční práci při záměrech změnit klima 
školy. 
 

Kontakty: 
 
Adresa: K Výtopně 1224, Praha 5 
www.zivot-bez-zavislosti.cz 
 

PhDr. Helena Vrbková 
Tel.: 602 255 508 
E-mail: info@zivot-bez-zavislosti.cz 

 

http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
mailto:info@zivot-bez-zavislosti.cz
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Spádovost pedagogicko-psychologických poraden 
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Pedagogicko-psychologické poradny 
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Seznam metodiků prevence v PPP  v roce 2014 
 

pedagogicko-

psychologická 

poradna  

pro prahu: 

jméno adresa telefon e-mail 

1, 2, 4 
PaedDr. Lenka 

Marušková 

Francouzská 56/260 

101 00 Praha 10 

267 997 015 

267 997 021 

 

 

lmaruskova@ppppraha.cz 

 

3 

Mgr. Pavel Klíma 

Lucemburská 

40/1856 

130 00 Praha 3 

222 717 193 

222 714 077 
metodik.p3a9@gmail.com 

 
9 U Nové školy 871 

199 00 Praha 9 

266 310 939 

266 312 530 

5 
PhDr. Pavla 

Kosinková 

Kuncova 1580/1 

155 00 Praha 5 

251 613 572 

251 611 803 

prevenceppp5@volny.cz 

 

mailto:lmaruskova@ppppraha.cz
mailto:metodik.p3a9@gmail.com
mailto:prevenceppp5@volny.cz
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pedagogicko-

psychologická 

poradna  

pro prahu: 

jméno adresa telefon e-mail 

6 
Mgr. Lenka 

Kubešová 

Vokovická 3/32 

160 00 Praha 6 
220 612 131 

kubesova.l@email.cz 

 

7, 8 PhDr. Iva Světlá 
Glowackého 6/555 

181 00 Praha 8 
286 585 191 svetla@ppppraha7a8.cz 

10 
PhDr. Martina 

Zelená 

Jabloňová 30 

106 00 Praha 10 
272 657 712 

zelena@ppp10.eu 

 

  

mailto:kubesova.l@email.cz
mailto:svetla@ppppraha7a8.cz
mailto:zelena@ppp10.eu
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pedagogicko-

psychologická 

poradna  

pro prahu: 

jméno adresa telefon e-mail 

11 

Hellena Holečková 

Kupeckého 576/17 

149 00 Praha 4 - 

Háje 

272 918 682 

272 942 004 

hhellena@volny.cz 

 

12 

Barunčina 11 

143 00 Praha 4 - 

Modřany 

241 772 412 

241 774 672 

  

mailto:hhellena@volny.cz
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Seznam protidrogových koordinátorů HMP a MČ Praha 1 až 22 v roce 2014 

 

Praha jméno adresa telefon e-mail 

MHMP Mgr. Nina Janyšková 
Magistrát HMP 
Charvátova 145 
110 00 Praha 1 

236 002 831 
603 560 862 

nina.janyskova@praha.eu 

1 Mgr. Ladislav Varga 
ÚMČ Praha  

Vodičkova 681/18 
115 68 Praha 1 

221 097 580 ladislav.varga@praha1.cz 

2 Mgr. Terezie Paterová 
ÚMČ Praha 2 

náměstí Míru 600/20 
120 39 Praha 2 

236 044 143 paterovat@p2.mepnet.cz 

3 Mgr. Radek Lehkoživ 
ÚMČ Praha 3 
Seifertova 51 

130 85 Praha 3 
222 116 493 radekl@praha3.cz 

4 Bc. Eva Hromádková 
ÚMČ Praha 4 

Antala Staška 2059/8b 
140 46 Praha 4 

261 192 108 eva.hromadkova@praha4.cz 

  

mailto:ladislav.varga@praha1.cz
mailto:paterovat@p2.mepnet.cz
mailto:radekl@praha3.cz
mailto:eva.hromadkova@praha4.cz
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Praha jméno adresa telefon e-mail 

5 
Bc. Kateřina 

Černohousová 

ÚMČ Praha 5  
Nám. 14. října 

150 22 Praha 5 
257 000 422 

katerina.cernohousova@praha5.cz 
 

6 
Mgr. Michaela 

Zolotarová 

ÚMČ Praha 6 
Čs. Armády 23 
161 52 Praha 6 

220 189 544 
 mzolotarova@praha6.cz 

7 Bc. Jaroslav Fiala 
ÚMČ Praha 7 

nábřeží Kpt. Jaroše 1000 
170 00 Praha 7 

220 144 240 
603 553 524 

fialaj@p7.mepnet.cz 

8 Mgr. Pavla Karmelitová 
ÚMČ Praha 8 
U Meteoru 6 

180 48 Praha 8 
222 805 639 pavla.karmelitova@praha8.cz 

9 Lukáš Horák 
ÚMČ Praha 9 

Sokolovská 324/14 
190 49 Praha 9 

283 091 424 horakl@p9.mepnet.cz 
horakl@Praha9.cz 

  

mailto:katerina.cernohousova@praha5.cz
mailto:mzolotarova@praha6.cz
mailto:fialaj@p7.mepnet.cz
mailto:pavla.karmelitova@praha8.cz
mailto:horakl@p9.mepnet.cz
mailto:horakl@Praha
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Praha jméno adresa telefon e-mail 

10 Jakub Skřivan, DiS. 
ÚMČ Praha 10 
Vršovická 68 

101 38 Praha 10 

267 093 623 jakubs@praha10.cz 

11 Mgr. Dagmar Žďárská 

ÚMČ Praha 11 – 
Jižní  Město 

Nad Opatovem 2140 
149 00 Praha 4 

267 902 137 zdarskad@p11.mepnet.cz 

  

mailto:zdarskad@p11.mepnet.cz
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Praha jméno adresa telefon e-mail 

12 Marie Vašáková 

ÚMČ Praha 12 - 
Modřany 

Čechtická 758 
142 00 Praha 4 

241 470 944 
602 666 027 

mvasakova@p12.mepnet.cz 

13 Bc. Petr Syrový 

ÚMČ Praha 13 - 
Stodůlky 

Sluneční  nám. 2580/13 
158 00 Praha 5 

235 011 453 syrovyp@p13.mepnet.cz 

14 Bc. Jana Štosková 

ÚMČ Praha 14 – Černý 
Most 

Bratří Venclíků 1072 
198 21 Praha 9 

281 005 450 stoskova@p14.mepnet.cz 

15 
MUDr. Lenka 

Venzarová 

ÚMČ Praha 15  
Boloňská 478/1 
109 00 Praha 10 

281 003 523 venzaroval@p15.mepnet.cz 

16 Iveta Krejčí 
ÚMČ Praha 16 - Radotín 

Václava Balého 23 
153 00 Praha 5 

234 128 102 
Fax: 

234 128 105 
iveta.krejčí@p16.mepnet.cz 

  

mailto:mvasakova@p12.mepnet.cz
mailto:syrovyp@p13.mepnet.cz
mailto:stoskova@p14.mepnet.cz
mailto:venzaroval@p15.mepnet.cz
mailto:iveta.krejčí@p16.mepnet.cz
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Praha jméno adresa telefon e-mail 

17 Ing. Naděžda Balázsová 
ÚMČ Praha 17 - Řepy 

Makovského 1141 
163 00 Praha 6 

234 683 268 balazsovan@repy.mepnet.cz 

18 
Radka Ptáčníková 

 

ÚMČ Praha 18 – 
Letňany 

Bechyňská 639 
199 00 Praha 9 

284 028 157 ptacnikova@letnany.cz 

19 Kateřina Březinová 

ÚMČ Praha 19 – 
Kbely 

Semilská 43/1 
197 004 Praha 9 

284 080 831 brezinova.katerina@kbely.mepnet.cz 

20 Radka Tadičová, DiS. 

ÚMČ Praha 20 – H. 
Počernice 

Jívanská 647 
193 00 Praha 9 

271 071 646 
724 829 334 

radka_tadicova@pocernice.cz 

  

mailto:balazsovan@repy.mepnet.cz
mailto:ptacnikova@letnany.cz
mailto:brezinova.katerina@kbely.mepnet.cz
mailto:radka_tadicova@pocernice.cz
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Praha jméno adresa telefon e-mail 

21 Hana Kořínková 

ÚMČ Praha 21 – 
Újezd n. Lesy  

Staroklánovická 260 
190 16 Praha 9 

281 012 948 hana.korinkova@ujezdnl.mepnet.cz 

22 Pavlína Harantová 

ÚMČ Praha 22 - 
Uhříněves 

Nové náměstí 1250 
104 00 Praha 10 

271 071 806 pavlina.harantova@p22.mepnet.cz 

  

mailto:hana.korinkova@ujezdnl.mepnet.cz
mailto:pavlina.harantova@p22.mepnet.cz
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Přehled organizací s uvedením jejich specializace k řešení jednotlivých typů 
rizikového chování 

 

Organizace 
Negativní 
působení 

sekt 

Okruh poruch 
a problémů 

spojených se 
syndromem 

CAN 

Rasismus, 
xenofobie 

Rizikové 
sporty a 
rizikové 
chování    

v dopravě 

Sexuální 
rizikové 
chování 

Spektrum 
poruch 
příjmu 

potravin 

Šikana a 
extrémní 
projevy 
agrese  

Užívání 
návykových 

látek 
Záškoláctví 

Česká koalice 
proti tabáku 

                  

IMPERATIV,  
o. s. 

                  

Jules a Jim,  
o. s.  
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Organizace 
Negativní 
působení 

sekt 

Okruh poruch 
a problémů 

spojených se 
syndromem 

CAN 

Rasismus, 
xenofobie 

Rizikové 
sporty a 
rizikové 
chování    

v dopravě 

Sexuální 
rizikové 
chování 

Spektrum 
poruch 
příjmu 

potravin 

Šikana a 
extrémní 
projevy 
agrese  

Užívání 
návykových 

látek 
Záškoláctví 

Křesťanská 
pedagogicko-
psychologická 
poradna 

                  

Pedagogicko-
psychologická 
poradna pro 
Prahu 1, 2 a 4 

                  

Pedagogicko-
psychologická 
poradna pro 
Prahu 3 a 9 
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Organizace 
Negativní 
působení 

sekt 

Okruh poruch 
a problémů 

spojených se 
syndromem 

CAN 

Rasismus, 
xenofobie 

Rizikové 
sporty a 
rizikové 
chování    

v dopravě 

Sexuální 
rizikové 
chování 

Spektrum 
poruch 
příjmu 

potravin 

Šikana a 
extrémní 
projevy 
agrese  

Užívání 
návykových 

látek 
Záškoláctví 

Pedagogicko-
psychologická 
poradna pro 
Prahu 5 

                  

Pedagogicko-
psychologická 
poradna pro 
Prahu 6 

                  

Pražské 
centrum 
primární 
prevence 

                  

Prevalis                   
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Organizace 
Negativní 
působení 
sekt 

Okruh poruch 
a problémů 
spojených se 
syndromem 
CAN 

Rasismus, 
xenofobie 

Rizikové 
sporty a 
rizikové 
chování    
v dopravě 

Sexuální 
rizikové 
chování 

Spektrum 
poruch 
příjmu 
potravin 

Šikana a 
extrémní 
projevy 
agrese  

Užívání 
návykových 
látek 

Záškoláctví 

Prev-Centrum                   

PROSPE o. s.                   

Proxima 
Sociale o. p. s. 

                  

Život bez 
závislostí 

                  

 


