
 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY 

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni 
mjr. JUDr. Jaromír Badin, PhDr. Ivan Douda, Mgr. Nina Janyšková, MUDr. Hana 
Karbanová, Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová, Mgr. Ondřej Počarovský, pplk. PaedDr. 
Petr Přecechtěl, Mgr. Jan Žufníček 

Omluveni 
Ing. Radek Lacko, Mgr. Kateřina Halfarová, Mgr. Jana Havlíková, Ing. Ivo Kačaba, 
MUDr. Petr Popov, PaedDr. Martina Richterová Těmínová, Mgr. Tomáš Řezník, 
Mgr. Jindřich Vobořil  

Věc 
Zápis ze 7. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo 
dne 10. 8. 2015 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 135, Nová radnice, Praha 1, 
Mariánské nám. 2 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 3  Datum 14. 8. 2015 

 

  

Jednání zahájila v 15.10 z pověření radního R. Lacka Mgr. N. Janyšková, přítomno 8 členů ze 16, 
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 dne 13. 7. 2015 

3.  Příprava zřízení malého kontaktního centra 

4. Aktuální informace 

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Ověřovatelkou zápisu je N. Janyšková.  

ad 2. Schválení zápisu z jednání dne 13. 7. 2015 

Proti zápisu nebyly vysloveny námitky, schválen bude na jednání 14. září. 

Úkol: Podání výkladu LEG MHMP k některým bodům nově uzavíraných smluv, týkajících se 
vyrovnávacích plateb.  

Informaci k jednání o ustanovení ve smlouvě o vyrovnávacích platbách vedl O. Počarovský s ředitelem 
ZSP MHMP Klineckým. N. Janyšková zpracovala dotaz na LEG MHMP. 

Další vývoj bude sledován. 

ad 3. Příprava zřízení malého kontaktního centra 

N. Janyšková informovala o výstupech z  jednání pracovní skupiny dne 16. 7. 2015 k posouzení 
možností vzniku nového kontaktního centra (KC) v HMP, přípravě projektu a jeho harmonogramu. 
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Kontaktní centrum – příprava projektu  

� 1. etapa realizace konkrétního úkolu Akčního plánu realizace protidrogové politiky hlavního 
města Prahy na období 2014-2016 (AP 2014-2016) – do konce roku 2015 

- Zjistit zájem organizací o provozování služby KC v nové lokalitě. 
- Vytipování lokality – ve spolupráci s MČ.  
- Vyhlášení projektu a podmínky – např. kapacita cca 40 klientů/denně; zajištění prostor; vyčíslení 

nutných nákladů na provozování KC; podmínky pro personální zajištění; certifikace služby - vznik 
služby podle nových certifikačních standardů. 

- Záměr zpracovaný do dvou etap  - do konce roku 2015 a dále pro rok 2016. 
- Připravit tisk do RHMP k návrhu na plnění nových úkolů Akčního plánu protidrogové politiky hlavního 
města Prahy na období 2014 až 2016. 

Možnosti realizace ve spolupráci: 
- oslovit MČ Praha 1 – 57  
- vytipování objektu - vyzvat MČ ke společnému provozování  
- hledat vhodné objekty v majetku policie, obrany… 

V rezervě je pro rok 2015 cca 1, 5 mil. Kč. 

V následující obsáhlé diskusi se probíraly možné lokality, vhodné objekty, vzdálenost od centra 
metropole, lokální drogové scény. 

S. Majtnerová Kolářová informovala o lokalitách, které jako vhodné pro KC vytipovali členové sekce 
HR. 

I. Douda se zamyslel nad tím, co vlastně chybí – co současné služby nezvládají - upozornil na možnost 
odlehčení KC v případě zřízení výměnných automatů na jehly a stříkačky pro klienty, kteří zásadně 
odmítají jakoukoliv další službu, v Paříži taková výměna dobře funguje. Upozorňuje na to, že cca 50 % 
klientů požaduje pouze výměnu materiálu. Otázkou je, zda malé KC umístěné mimo centrální MČ, 
pomůže přetíženému centru města.   

Argumenty pro zřizování dalších KC s nízkou kapacitou byly probrány na minulém jednání komise i při 
přípravě koncepčních dokumentů k protidrogové politice HMP. Stávající KC jsou přetížena. Tři KC 
v Praze jsou, vzhledem k počtu problémových uživatelů drog, nedostatečná. Statistiky uvádějí 20 
pracovních úvazků ve všech KC v HMP, což nemůže být dostatečné pro cca 12 tis. klientů. Pro lepší 
akceptaci cílové klientely se jeví jako nutnost zřídit další menší centra. Výměnné automaty jsou možné 
levnější řešení problému, ale toto řešení postrádá efekt socializace a edukace, které poskytují KC. 

S. Majtnerová Kolářová opět připomněla potřebu lékařské ordinace pro zajištění základní zdravotní péče 
s nezbytným hygienickým zázemím (sprchy apod.). V případě zajištění vhodných prostor je schopna 
zajistit zdravotnický personál. 

O. Počarovský cítí jako nezbytné pro rozprostření služeb zřízení nových center v centrální části Prahy – 
zejména na území Prahy 2, 3, 4 a 7. 

J. Badin se domnívá, že policie žádné volné vhodné objekty nemá. Závislost na návykových látkách 
vnímá jako bezpečnostní problém, proto dotaz – proč není drogová problematika v gesci radního pro 
bezpečnost. 

N. Janyšková upozornila, že protidrogová politika je multidisciplinární, především zdravotní a sociální, 
ale ovšem také bezpečnostní. Pro prevenci kriminality je v HMP zřízena komise prevence kriminality, 
v gesci radního pro bezpečnost. Pro koordinaci preventivních aktivit (protidrogová prevence, prevence 
kriminality a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže) je na úrovni MHMP zřízeno 
oddělení prevence ZSP. 

I. Douda navrhuje přispět dotací Nemocnici Na Bulovce na případná konsilia a ošetření klientů 
Protialkoholní záchytné stanice Praha.  
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ad 4. Aktuální informace 

• J. Badin informoval přítomné o svém jednání s poradkyní primátorky hl. m. Prahy Adriany 
Krnáčové Bc. Kristýnou Bučkovou na téma drogy a „vyčištění“ Václavského náměstí. Zjistil, že paní 
poradkyně nemá informace o Protidrogové komisi Rady HMP, a navrhuje, aby se zúčastnila jednání 
komise. 

O. Počarovský a H. Karbanová upozornili na fakt, že drogy jsou v kompetenci radního R. Lacka, tedy ne 
poradkyně primátorky. 

• N. Janyšková informovala přítomné o semináři na téma „Zajištění adiktologických služeb péče 
o děti do 18 let věku – Realita a možnost spolupráce“, který se uskuteční 9. 9. 2015 od 14 hodin. Budou 
pozváni zástupci organizací, které se této problematice věnují.  

• Konference a semináře v roce 2015 (doplňujte další): 

Seminář ke změnám v grantovém 
programu HMP v roce 2016 – určeno 
pro NNO poskytující primární prevenci 
na školách /ZSP J. Havlíková/ 

27. 8. v 10:00 ZSP MHMP Charvátova 145, Praha 1 

Zajištění adiktologických služeb pro 
děti a mládež do 18 let – Realita a 
možnost spolupráce - seminář 

9. 9. ve 14:00 
Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a 
VFN v Praze, Apolinářská 4, Praha 2 (bude 
upřesněno) 

Seminář k psaní projektů primární 
prevence – určeno pro školská zařízení 
/ZSP J. Havlíková/ 

16. 9. 2015 
MHMP – Velká zasedací místnost, 
Mariánské nám. 2, Praha 1 

Seminář k psaní projektů primární 
prevence – určeno pro učňovské 
školství  /ZSP J. Havlíková/ 

16. 9. 2015 
MHMP – Velká zasedací místnost, 
Mariánské nám. 2, Praha 1 
(odpolední část) 

Seminář k psaní projektů – určeno pro 
protidrogové koordinátory /ZSP N. 
Janyšková/ 

22. 9. 2015 ZSP MHMP Charvátova 145, Praha 1 

Konference Úzdrava a drogy 
/SANANIM/ 

15. – 16. 10. Palác Charitas – P2, Karlovo nám. 5 

Konference Primární prevence 
rizikového chování /Klinika 
adiktologie/ 

9. – 10. 11. Prostory MHMP – P1, Mariánské nám. 2 

Konference Oběti a agresoři 
/SANANIM/ 

20. - 21. 11. Palác Charitas – P2, Karlovo nám. 5 

 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 16:35 hod. 
 
 
 
Zápis ověřila: 
 
 
 .................................................. .................................................. 

 Mgr. Nina Janyšková Ing. Radek Lacko 
členka PK RHMP, krajská protidrogová koordinátorka předseda PK RHMP 


