
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni  

Ing. Radek Lacko, mjr. JUDr. Jaromír Badin, Mgr. Kateřina Halfarová, Mgr. Jana 

Havlíková, Mgr. Veronika Hamplová, Ing. Ivo Kačaba, MUDr. Hana Karbanová, Mgr. 

Sylva Majtnerová Kolářová, Mgr. Ondřej Počarovský, MUDr. Petr Popov, PaedDr. Petr 

Přecechtěl, PaedDr. Martina Richterová Těmínová, Mgr. Jan Žufníček 

Omluveni PhDr. Ivan Douda, Mgr. Tomáš Řezník, Mgr. Šárka Táborská, Mgr. Jindřich Vobořil 

Věc 

Zápis z 9. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo  

dne 13. 12. 2017 od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 135, Nová radnice, Praha 1, 

Mariánské nám. 2 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 4  Datum 18. 12. 2017 

 

  

Jednání zahájil ve 14.15 radní R. Lacko, přítomno 10 členů ze 17, komise je schopna usnášet se.  

Přítomní viz prezenční listina, která je součástí zápisu. 

Program jednání:   

1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu  

2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 9. 11. 2017 

3. Termínový kalendář na rok 2018 

4. Aktuality z protidrogové politiky HMP 

5. Primární prevence, Antifetfest 2018 

6. Sekce při PK RHMP 

7. Různé 

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Schválení programu bez námitek. 

Hlasování ve 14.16, přítomno 10 členů, pro hlasovalo 10 členů. 

Ověřovatelem zápisu je navržena J. Havlíková. 

Hlasování ve 14.16, přítomno 10 členů, pro hlasovalo 10 členů. 

ad 2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 9. 11. 2017 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování ve 14.17, přítomno 10 členů, pro hlasovalo 9 členů, proti 0, zdržel se 1 člen. 

ad 3. Termínový kalendář na rok 2018 

Termínový kalendář byl rozeslán s pozvánkou, jednacím dnem bude většinou 2. čtvrtek 

v každém měsíci. Únorový termín připadá na termín školních jarních prázdnin pro Prahu 1-5, 

v dalším týdnu jsou prázdniny pro Prahu 6-10. 
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Hlasování ve 14.20, přítomno 10 členů, pro hlasovalo 10 členů. 

ad 4. Aktuality z protidrogové politiky HMP 

Radní Lacko připomněl úkol z minulého jednání pro vedoucí sekcí - zpracovat základní témata pro rok 

2018, zohlednit v nich požadavky na péči o závislé a formulovat požadavky na počet a kapacitu služeb 

včetně nízkoprahového bydlení. Je potřeba shrnout dosažené a definovat další cíle. 

Ve 14.25 se dostavila S. Majtnerová Kolářová, přítomno 11 členů. 

Ve 14.27 se dostavila M. Richterová Těmínová, přítomno 12 členů. 

Ve 14.29 se dostavil J. Badin, přítomno 13 členů. 

Základní témata a cíle pro rok 2018 zpracují za sekce jednotliví vedoucí a zašlou je jako přílohu e-mailu 

do 8. ledna 2018 tajemnici komise, která je rozešle s materiálem k jednání. 

S. Majtnerová Kolářová sdělila, že sekce Harm Reduction (HR) již návrh témat pro rok 2018 

projednávala a je připravena zpracovat i širší variantu včetně rozpočtu. 

O. Počarovský vznesl dotaz týkající se proplacení certifikací – diplom obdržela organizace až začátkem 

prosince, a tak nebylo možné požádat o příspěvek včas. V. Hamplová sdělila, že příspěvek bude vyplacen 

co nejdříve v lednu, tisk pro schválení v Radě HMP má již připravený. 

S. Majtnerová Kolářová uvedla zprávu Radia Impuls ze dne 9. 12. 2017 o nárůstu nakažených virem HIV 

zejména v hl. městě Praze zařazenou v sekci drogová problematika. Proběhla diskuse k tématu infekce 

HIV/AIDS a jejímu výskytu mezi uživateli návykových látek.  

M. Richterová Těmínová sdělila, že tématem prevence HIV infekce se zabývají všechny organizace 

pracující v oblasti závislostí, jednou z preventivních metod je výměna injekčního materiálu v rámci 

služeb HR.  

Ve 14.50 odešel radní Lacko, přítomno 12 členů. Vedením dalšího jednání komise pověřil V. Hamplovou. 

ad 5. Primární prevence, Antifetfest 2018 

J. Havlíková informovala o vyhlášení nového ročníku soutěže Antifetfest –  amatérské filmové soutěže 

pro žáky pražských škol s tématikou prevence. Soutěž bude provázet plakát studentky Kateřiny 

Masákové z Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy, Praha 3, 

Žižkovo nám.  

Krajské kolo soutěže proběhne 13. 6. 2018 v kině Lucerna.  

Pražské fórum primární prevence se bude konat 16. května 2018 a bude zaměřené na prevenci rizik 

v kyberprostoru. 

J. Havlíková dále informovala o grantovém řízení hl. m. Prahy v oblasti primární prevence – bylo přijato 

273 projektů s rozpočtem téměř 41 mil. Kč a požadavkem cca 20,7 mil. Kč. Schválený rozpočet je ve 

výši 11 mil. Kč. 

Výsledky realizovaného druhého dotazníkového šetření o rizikovém chování žáků pražských škol budou 

porovnány s výsledky z předchozího šetření a bude posouzen vývoj. Šetření provedlo Pražské centrum 

primární prevence ve spolupráci s oddělením prevence ZSP a účastnilo se ho cca 8 tis. respondentů.  

Informace z MŠMT: 

 od podzimu 2017 probíhá příprava Národní strategie primární prevence na období 2018 – 2023  

 dotační řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 

2018:  

- krajské projekty byly zrušeny a nebudou podpořeny 
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- 5. 12. 2017 byly schváleny návrhy dotační komise MŠMT pro dotační program na realizaci 

aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018; přehled podpořených 

projektů (žádostí) byl zveřejněn na webových stránkách MŠMT: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-

mladeze-a-telovychovy-pro . 

Ze zveřejněné zprávy České školní inspekce za školní rok 2016/2017: 

Výskyt řešených případů rizikového chování na základních školách v ČR – podíl škol v % 

 

Výskyt řešených případů rizikového chování na středních školách v ČR – podíl škol v % 

   

V 15.25 odešel P. Popov, přítomno 11 členů.  

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro
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ad 6. Sekce při PK RHMP 

Sekce léčby se nesešla. 

Sekce Harm Reduction (HR) 

V terénu již byly omrzliny, řeší se možnost zimního ubytování, proběhla jednání s Nadějí a Městským 

centrem sociálních služeb ohledně dispečinku, bylo by potřeba, aby telefonní číslo měli k dispozici 

pracovníci programů. 

Narůstá počet polymorfních uživatelů drog. 

S. Majtnerová Kolářová by uvítala důraz na prevenci požárů i mrazu v přechodných obydlích a spolupráci 

s policií na řešení tohoto problému.  

4x ročně vychází časopis Dekontaminace. 

Komise projednávala témata a priority pro rok 2018. 

Sekce komunitního bezpečí 

J. Badin informoval, že jednání sekce bylo spojeno s návštěvou Adiktologického centra Prahy 12 

(Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.). Centrum funguje bez problémů, 

může sloužit jako příklad dobré praxe zejména díky dostatečného projednání s veřejností. Při jeho vzniku 

byla úplně využita příležitost a všechny podpůrné společenské faktory. 

ad 7. Různé 

Konference spojená s vyhlášením Ceny adiktologie a Ceny Kiron letos proběhla 30. listopadu opět 

v prostorách děkanátu 1. LF UK v Praze. J. Havlíková informovala přítomné, že Cenu adiktologie obdržel 

MUDr. Petr Popov a Cenu Kiron obdržela PaedDr. Martina Richterová Těmínová. 

Přehled konferencí a seminářů aj.: 

Termín 

(datum, čas): 

Akce Místo konání 

16. 5. 2018 
Pražské fórum primární prevence - 

kyberbezpečnost 

Nová radnice, Praha 1, Mariánské 

nám. 2 

13. 6. 2018 
Antifetfest – vyhlášení výsledků krajského 

kola, projekce filmů 

Kino Lucerna, Praha 1, Václavské 

nám. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.50 hod. 

 

Zápis ověřila:  

 

 

 

  ..................................................   ..................................................  

 Mgr. Jana Havlíková Ing. Radek Lacko 

 členka PK RHMP předseda PK RHMP 


