
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni  

PhDr. Ivan Douda, Mgr. Kateřina Halfarová, Mgr. Michala Hánová, Mgr. Jana Havlíková, 

Ing. Ivo Kačaba, MUDr. Hana Karbanová, MUDr. Petr Popov, Mgr. Sylva Majtnerová 

Kolářová, Mgr. Šárka Táborská 

Omluveni 

Ing. Radek Lacko, mjr. JUDr. Jaromír Badin, Mgr. Ondřej Počarovský, PaedDr. Petr 

Přecechtěl, PaedDr. Martina Richterová Těmínová, Mgr. Tomáš Řezník, Mgr. Jindřich 

Vobořil, Mgr. Jan Žufníček 

Věc 

Zápis z 5. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo  

dne 13. 7. 2017 od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 135, Nová radnice, Praha 1, 

Mariánské nám. 2 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 5  Datum 17. 7. 2017 

 

  

Jednání zahájila ve 14.10 z pověření radního R. Lacka J. Havlíková, přítomno 7 členů ze 17, komise není 

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 1. 6. 2017 

3. Výroční zpráva HMP za rok 2016 

4. Změna termínu jednání v prosinci 2017 

5. Antifetfest – shrnutí 10. ročníku 

6. Sekce při PK RHMP 

7. Aktuální informace 

8. Různé  

 

Ve 14.14 se dostavila Š. Táborská, přítomno 8 členů, komise není usnášeníschopná. 

ad 5. Antifetfest – shrnutí 10. ročníku 

Vzhledem k tomu, že komise není usnášeníschopná, zahájila J. Havlíková jednání podáním informace 

o proběhlém Antifetfestu. Slavnostní finále amatérské filmové soutěže Antifetfest, kterou uspořádalo 

hl. m. Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1–22 a Pražským centrem primární prevence, se 

uskutečnilo 14. června v Kině Lucerna. Ve finále se utkaly filmové snímky o rizikovém chování 

v kategorii základních a v kategorii středních škol, které postoupily z obvodních kol soutěže.  

Do 10. ročníku Antifetfestu, který se konal pod záštitou Radka Lacka, radního hl. m. Prahy, bylo 

přihlášeno 69 filmů, na kterých se podílelo 285 žáků z 37 pražských základních a středních škol ze 13 

městských částí. Nejvíce filmů (22) vzniklo v Městské části Praha 4. 

J. Havlíková shrnula základní myšlenky a výsledky amatérské soutěže určené pro základní a střední školy 

v Praze. Prezentovaná témata ukazují, co současnou mladou generaci pálí. Soutěž dává příležitost 
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zejména k diskusím o tématu, a to již před natáčením. Další využití nabízejí finálové snímky – lze je 

použít ve výuce - k otevřené diskusi o tématech s odborným komentářem. Meziročně se také zvyšuje 

technická kvalita snímků i nápaditost zpracování tématu. Není to tedy samoúčelná soutěž o účast na 

finálovém promítání. 

V kategorii základních škol zvítězil film Touha, autorský kolektiv ze ZŠ prof. Švejcara v Praze 12. 

V kategorii středních škol zvítězil film Sám, Gymnázium Thomase Manna, Praha 8 

Cenu diváků v internetovém hlasování získala Tvůrčí skupina GTM za film Bílý tygr, Gymnázium 

Thomase Manna, Praha 8  

Zvláštní cenu L. Hadravy, radního pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality, získala skupina ze ZŠ 

prof. Švejcara v Praze 12 za film 7.34, film se zaměřil na nebezpečí útoku ve škole. 

Finálové snímky budou k dispozici na DVD i pro členy komise. 

ad 4. Změna termínu jednání v prosinci 2017 

J. Havlíková informovala o potřebě změnit plánovaný termín jednání v prosinci - v plánovaném termínu 

14. 12. 2017 jedná Zastupitelstvo HMP. Jako náhradní termín za plánované jednání byla panem radním 

zvolena středa 13. 12. 2017 od 14 hodin. Informace byla rozeslána členům komise již s pozvánkou na 

jednání. Pět ze sedmi omluvených členů komise vyjádřilo předem souhlas s navrženou změnou termínu. 

Přítomní členové nemají námitek, a proto bude upravený harmonogram rozeslán bezprostředně po 

jednání komise všem členům. 

Jednání v prosinci se uskuteční ve středu 13. 12. 2017 od 14 hodin v místnosti č. 135 v budově Nové 

radnice. 

ad 7. Aktuální informace 

 Psychedelická první pomoc - PsyCare 

M. Hánová informovala o e-mailu s informací o projektu České psychedelické společnosti, jehož cílem 

je zajistit HR program (http://psycare.cz/) na outdoor hudebních festivalech a indoor jednorázových 

akcích, kde jsou ve větší míře užívány psychedelické a jiné psychoaktivní látky (často v kombinaci). 

Česká psychedelická společnost, z.s. je spolkem (IČO: 04401484, datum vzniku a zápisu: 6. října 2015, 

spis. zn. L 67049 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Topolová 748, 250 67 Klecany - Budova 

NUDZ, do rukou MUDr. Filipa Tylše). Účelem spolku je sdružovat výzkumníky a osobnosti různých 

profesí, kteří sdílejí zájem o výzkum s psychedelickými látkami, podporovat vědeckou činnost v této 

oblasti a zprostředkovávat informace o přínosech a rizicích užívání těchto látek. Cílem je vytvoření 

prostoru k otevřené diskusi o psychedelických látkách, jejich rizicích a přínosech. 

H. Karbanová a P. Popov hodnotí aktivity společnosti kladně zejména proto, že v pozadí společnosti stojí 

např. NÚDZ či Psychiatrická nemocnice Bohnice. 

 Podnět na SÚKL 

J. Havlíková informovala o reakci SÚKL na zaslaný podnět – reakce na hlášení byla kladná, pracovníci 

uvítají další poznatky a hlášení z terénu. Informace o dalším postupu ale v odpovědi sdělena nebyla. 

 Informace z MŠMT 

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

2018 a dotační řízení na program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018. Spuštění systému pro 

podávání žádostí pro oba programy na  http://is-prevence.msmt.cz bude od 30. 8. 2017. Informace 

a  metodiky lze nalézt na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlaseni-dotacniho-

programu-na-realizaci-aktivit-v-oblasti?highlightWords=prim%C3%A1rn%C3%AD+prevence.  

http://psycare.cz/
http://is-prevence.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlaseni-dotacniho-programu-na-realizaci-aktivit-v-oblasti?highlightWords=prim%C3%A1rn%C3%AD+prevence
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlaseni-dotacniho-programu-na-realizaci-aktivit-v-oblasti?highlightWords=prim%C3%A1rn%C3%AD+prevence
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J. Havlíková dále informovala, že v důsledku zamítnutí karierního řádu pro pedagogy v Poslanecké 

sněmovně PČR, nebude i nadále snížena přímá vyučovací povinnost pro školní metodiky prevence. 

Školní metodici prevence jsou základním kamenem systému školské PPRCH, jehož fungování stojí na 

velmi nestabilních základech. 50 % školních metodiků prevence nemá ukončené specializační studium, 

které je nutné pro výkon funkce, a nyní hrozí, že budou z funkce odcházet i metodici s ukončeným 

studiem.  

I. Kačaba upozornil na množící se situace, kdy během programu primární prevence ve školách odejde 

v rozporu s uzavřenou smlouvou dozorující pedagog. 

 Národní konference koordinátorů 

Národní konference protidrogové politiky na místní úrovni proběhla dne 19. 6. 2017 pod záštitou 

Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Hlavními tématy byly integrovaná 

protidrogová politika, aktuální otázky protidrogové politiky, krátká sdělení příkladů praxe z jednotlivých 

obcí a kazuistiky, součástí byla i panelová diskuse. Magistrát HMP měl rovněž na programu příspěvek 

věnovaný financování adiktologických služeb v hl. m. Praze. 

 Setkání koordinátorů městských částí 

Setkání proběhlo 20. června 2017 v Adiktologickém centru v Praze 12. Obsahem setkání byla prohlídka 

prostor centra s ředitelem organizace Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s., 

MUDr. Jiřím Preslem a informace o nabízených službách. Druhá část jednání byla věnována aktualitám 

z protidrogové politiky HMP a plánování společného výjezdního zasedání s koordinátory prevence 

kriminality, které se uskuteční ve dnech 21.-22. 9. 2017. 

 Setkání s metodiky prevence v PPP 

Setkání s metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách se účastnila krajská síťařka 

MPSV Mgr. Alena Slámová, která představila projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně 

právní ochrany dětí. Projekt analyzuje a podporuje rozvoj a optimalizaci služeb pro ohrožené rodiny 

s dětmi. Metodici prevence z pedagogicko-psychologických poraden (PPP) vyjádřili potřebu, aby se 

projekt více zaměřil na mladistvé klienty ve věku 15-18 let, kteří poměrně často odcházejí z důvodů 

hádek s rodiči z domova. Poté se stává, že se ocitnou v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

(ZDVOP), což se v praxi ukazuje, že není úplně vhodným řešením. Druhá varianta je, že se ocitají na 

ubytovnách, kde se nejčastěji vyskytují rizikové skupiny obyvatel, které nejsou vhodným výchovným 

vzorem. Tato věková skupina často neplní studijní povinnosti a následně ukončí studium z důvodu 

zajištění si příjmu vlastní prací, také často upadá do rizikového chování. 

Z diskuse vyplynula témata směrem k vyplácení okamžité mimořádné pomoci ze strany ÚP těmto 

klientům. 

Komunikace škola, pediatr, OSPOD - v praxi se stává, že se pediatři při podávání zpráv obávají následků, 

pokud se ve zprávě objeví informace o možném podezření na rizikové chování rodičů vůči dítěti.  

Komunikace OSPOD a školy – v praxi se osvědčilo setkávání se zástupci OSPOD, školy, preventistů 

z poradny a dalších odborníků (např. setkání SVI týmu). Na řadě městských částí není spolupráce škol 

s OSPOD optimální. 

Ve 14.40 se dostavila S. Majtnerová Kolářová. Přítomno 9 členů, komise je schopna usnášet se. 

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Schválení programu bez námitek. 

Hlasování ve 14.41, přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů. 

Ověřovatelem zápisu je navržena M. Hánová. 

Hlasování ve 14.42, přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů. 

 

Proti přítomnosti hosta – Mgr. Veroniky Hamplové, krajské protidrogové koordinátorky – nebylo 

námitek. 
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ad 2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 1. 6. 2017 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování ve 14.45, přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů. 

ad 3. Výroční zpráva HMP za rok 2016 

J. Havlíková uvedla nový předklad výroční zprávy k projednání na základě hlasování komise v červnu – 

bylo požadováno doplnění - a potřebu schválení, aby výroční zpráva mohla být odevzdána na RVKPP.  

M. Hánová sdělila, že výroční zpráva byla doplněna a upravena na základě požadavků policie, 

O. Počarovského i radního Lacka. Dále proběhly opravy doplněného textu a oprava interpretace údajů 

SANANIM na základě připomínek M. Richterové Těmínové. 

M. Hánová upozornila, že materiál kopíruje požadavky RVKPP a slouží jako podklad ke zpracování 

národní výroční zprávy, doplnění textu pro Radu HMP bude řešeno následně. Na základě dotazu 

Š. Táborské sdělila, že i verze pro Radu HMP bude předložena komisi k projednání. 

I. Kačaba doporučuje, aby příští výroční zpráva obsahovala i data za alkohol v hl. m. Praze, která jsou 

obligátní součástí národní zprávy a která nejsou po krajích požadována. 

S. Majtnerová Kolářová doplnila, že dříve uživatelé nelegálních drog tolik nepili, dnes se pití alkoholu 

dramaticky zvyšuje. 

Usnesení: 

PK RHMP schvaluje text výroční zprávy za rok 2016 a předložení této podoby zprávy Radě vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky. 

Hlasování ve 14.55, přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů. 

ad 6. Sekce při PK RHMP 

Sekce komunitního bezpečí, léčby a primární prevence se nesešly. 

Sekce Harm Reduction (HR) 

Vedoucí sekce S. Majtnerová Kolářová informovala přítomné o práci sekce, která se sešla za účasti 

protidrogové koordinátorky.  

Podle hlášení terénních služeb se zdá, že klesá počet uživatelů na otevřené scéně. Otázkou je, zda jde o 

trend nebo jen o přesun uživatelů do léčby, sociální péče nebo na uzavřenou scénu. 

Narůstá počet kontaktů/klientů v lokalitách v Praze 8, Palmovka a Bulovka. 

Policie pravidelně kontroluje Vrchlického sady a Hlavní nádraží. Klientela v této lokalitě se přesunuje 

směrem k ulici Bolzanova. 

Situace kolem K-centra na Smíchově (MČ Praha 5) se uklidnila, velmi se osvědčila funkce komunitního 

pracovníka. 

Situace v Praze 4 – Nuslích je stabilizovaná, policie neeviduje žádné problémy kolem zařízení 

REMEDIS, s.r.o. Větší výskyt osob se závislostí je nyní kolem stanice metra Budějovická, polikliniky 

Budějovická a úřadu MČ Praha 4. 

Roky trvajícím problémem je nedostupná základní i specializovaná ambulantní zdravotní péče – 

praktický lékař, kožní, zubní, chirurgie, gynekolog apod. 
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Přehled konferencí a seminářů: 

Termín 

(datum, čas): 
 

Akce Místo konání 

18. – 19. 9. 

XIV. ročník konference PPRCH (2017) 

Téma: Prevence v resortech jako části jedné 

skládačky (SCAN, z.s.; Klinika adiktologie 

1. LF UK a VFN v Praze, MHMP, MŠMT) 

Akademické prostory 1. LF UK a 

VFN v Praze, Albertov 4, Praha 2 

25. 9. 2017 

Seminář ke grantovému programu hl. m. Prahy 

pro oblast primární prevence rizikového 

chování ve školách a školských zařízeních a 

aktuálním otázkám v oblasti PPRCH 

MHMP, Nová radnice 

 

 

 

 

Z jednání plánovaného na 10. srpna 2017 se omluvily: Havlíková, Halfarová, Karbanová, Táborská. 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.30 hod. 

 

 

 

 

Zápis ověřila:  

 

 

 

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

 Mgr. Michala Hánová Ing. Radek Lacko 

 členka PK RHMP předseda PK RHMP 


