
 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY 

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni 

Mgr. Ivan Kabický, Mgr. Ondřej Počarovský, PhDr. Ivan Douda, Mgr. Nina Janyšková, 
Ing. Ivo Kačaba, doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., Mgr. Aleš Kuda, Mgr. Sylva 
Majtnerová Kolářová, MUDr. Petr Popov, PaedDr. Martina Richterová-Těmínová, Mgr. 
Tomáš Řezník 

Omluveni 
Mgr. Jindřich Vobořil 
MUDr. Běla Studničková 

Věc 
Zápis z 1. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo dne 
30. 5. 2011 v zasedací místnosti odboru ZDR MHMP, Praha 1, Charvátova 145/9, 
od 14 hodin. 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová  Počet stran  Datum 31. 5. 2011 

 
Jednání zahájil předseda komise Mgr. Kabický ve 14.05, přítomno 11 členů, komise je schopna usnášet 
se. Přítomní viz prezenční listina, která je součástí zápisu. 
 
Program:  

1. Jmenování členů Protidrogové komise Rady HMP (PK RHMP) 
2. Jednací řád PK RHMP - informace 
3. Termíny jednání PK RHMP v roce 2011  
4. Dotační řízení „Zdravé město Praha 2011“ a schválený rozpočet HMP na rok 2011 - informace 
5. Sekce při PK RHMP 
6. Konference, semináře a vzdělávání PK MČ 
7. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky HMP v roce 2010 
8. Žádosti o financování, žádosti o navýšení dotace 
9. Aktuální informace: 

• Situace na MČ Praha 5 - KC SANANIM; stížnost - pan Obadal; preskripce léčiva 
SUBUTEX - ordinace MUDr. Sikory 

• MČ Praha 1 -  dopis zástupkyně starosty k DROP IN CMS I. 
 
ad 1. Jmenování členů PK RHMP 

Náměstek primátora Mgr. Kabický přivítal členy a rozdal přítomným jmenovací dekrety. Rada hl. m. 
Prahy usnesením č. 575 ze dne 3. 5. 2011 jmenovala předsedu a členy Protidrogové komise Rady HMP. 
 
ad 2. Jednací řád PK RHMP – informace 

Členové komise byli seznámeni s jednacím řádem, který obdrželi v písemné podobě. Jednací řád komisí 
schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1383 ze dne 14. 11. 2000. Členové komise byli požádáni, aby 
svou případnou neúčast na jednání předem omlouvali (nejlépe e-mailem) předsedovi a zároveň tajemnici 
komise – ivan.kabicky@cityofprague.cz; alena.weberova@cityofprague.cz . 
 
ad 3. Termíny jednání PK RHMP v roce 2011 

Mgr. Janyšková seznámila členy komise předem s navrženými termíny, pozměňovací návrh nikdo 
nepodal. 
 
Termíny jednání byly schváleny takto: 
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Jednacím dnem je pondělí, od 14.00 hodin (změny oproti harmonogramu budou včas oznámeny), 
v budově Magistrátu hl. m. Prahy – Praha 1, Charvátova 145/9, 2. patro č. 206 - zasedací místnost 
odboru ZDR MHMP.  
 

I. pololetí II. pololetí 
 18. 7. 2011 
 15. 8. 2011 
 12. 9. 2011 
 10. 10. 2011 

30. 5. 2011 7. 11. 2011 
20. 6. 2011 12. 12. 2011 

 
Usnesení: 

Komise schvaluje termíny pro konání jednání v roce 2011. 

Hlasování ve 14.10 hod., přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 
 
ad 4. Dotační řízení „Zdravé město Praha 2011“ a schválený rozpočet HMP na rok 2011 
         - informace 

Mgr. Janyšková přítomné stručně seznámila s výsledky dotačního řízení pro rok 2011, přehled podle 
programů a typů služeb byl také součástí materiálu rozeslaného k jednání. Rozpočet byl meziročně 
zkrácen, pro rok 2011 bylo v kapitole 0581, § 3541, schváleno pro protidrogovou problematiku 
34 500 Kč, současná rezerva je 0 Kč. 
Náměstek Kabický bude v rámci schvalování dalšího rozpočtu usilovat o navýšení finančních prostředků 
pro protidrogovou prevenci, je proto třeba konkretizovat potřebné oblasti a zejména potřebu jednotlivých 
projektů. 
 
Komise bere výsledky na vědomí. 
 
ad 5. Sekce při PK RHMP 

V minulém období pracovaly sekce řešící jednotlivé aspekty drogové problematiky. Mgr. Janyšková 
doporučuje nezřizovat znovu sekci sběru dat, neboť tato sekce pracovala nárazově, zejména při přípravě 
výročních zpráv. Naopak by bylo potřebné pro těsnější spolupráci s městskými částmi zřídit sekci 
radních (zastupitelů). 
V bohaté diskusi se přítomní vyjadřovali ke své minulé i další možné práci a členství v sekcích, k tomu 
kolik a jaké městské části mají být vyzvány k užší spolupráci v sekci radních. V tomto bodě se názory 
různí - pouze centrální městské části 1 – 10 nebo tyto spolu s dalšími velkými - 22 současných správních 
obvodů je nerovnoměrně velkých a problematika v nich řešená je velmi odlišná. Zahrnout Prahu 11 
doporučuje zejména Mgr. Počarovský. 
Náměstek Kabický i Mgr. Janyšková ve shodě navrhli pro toto jednání schválit 4 sekce a jejich vedoucí.  
 
Usnesení: 

1. Komise schvaluje následující sekce a jejich vedoucí: 
Sekce primární prevence – Mgr. Aleš Kuda 
Sekce léčebné a následné péče – PaedDr. Martina Richterová Těmínová 
Sekce Harm reduction – Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová 
Sekce radních – Mgr. Ondřej Počarovský 

2. Komise pověřuje vedoucí sekcí připravit pro p říští jednání komise v červnu návrh personálního 
složení sekcí.  

Hlasování ve 14.35 hod., přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 
 
ad 6. Konference, semináře a vzdělávání PK MČ 

Mgr. Janyšková podala informaci o letošním festivalu autorské tvorby dětí a mládeže AntiFetFest. 
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Finále IV. ročníku se uskuteční 15. 6. 2011 od 9 hodin v kině Světozor. Navrhla též uvolnění 30 tis. Kč 
na odměny pro autory 3 nejlépe umístěných filmů v každé kategorii. Sama se účastnila prvního kola 
v MČ Praha 12 a byla mile překvapena, jaká témata autoři zpracovali. 
Mgr. Počarovský upozornil, že témata zpracovaná „dětmi“ nastavují zrcadlo jednak rodičům  
a pedagogům, jednak celé škole a společnosti. Zastupitel P. Hána si myslí, že by se v budoucnu mělo 
hl. m. Praha na festivalu více podílet. V takovém případě musí předcházet projednání se všemi 
dosavadními realizátory a také zabezpečení souladu se stávajícími právními předpisy, zejména autorská 
práva. 
Pro případné využití některých prací pro prevenci je nezbytné jejich didaktické zpracování, což by 
mohlo zajistit Pražské centrum primární prevence.  

PK RHMP opět upozornila na neaktuálnost názvu soutěže, která se nezabývá pouze problematikou drog. 

Pražské protidrogové fórum (PDF) se konávalo 2 x ročně. Mgr. Janyšková navrhla konání PDF I. 
k primární prevenci - září 2011 a PDF II. k léčbě a Harm Reduction - říjen 2011. Vzhledem k různým 
cílovým skupinám by příprava realizace byla pouze zátěží pro oddělení protidrogové prevence.  
V Praze se poslední dobou dostáváme do situace počátku 90. let, nastává tlak proti K-centru, proti 
metadonové substituci, projevuje se tendence k represi. Dr. Kalina se proto domnívá, že fórum by mělo 
být více o trendech než o faktech. 
Program bude ještě diskutován. 

Pravidelné semináře pro protidrogové koordinátory budou ve 2. pololetí. Letos se výjezdní seminář 
uskuteční pravděpodobně pouze jeden, náklady dvoudenního semináře pro cca 23 lidí činí 20 tis. Kč na 
ubytování a stravu. Náměstek Kabický přislíbil, že dopravu bude možno zajistit autem MHMP. 

Pražské centrum primární prevence potřebuje zajistit lektory pro vzdělávání obvodních a školních 
metodiků prevence a finanční prostředky na lektorné ve výši 10 tis. Kč na 2. pololetí 2011 a 10 tis. Kč 
pro 1. pololetí 2012. 

Všechny výše uvedené aktivity vyplývají z úkolů Akčního plánu na období 2010 až 2012. 
 
Usnesení: 

1. Komise schvaluje 30 tis. Kč na odměny pro vítěze filmové soutěže AntiFetFest. 

Hlasování ve 15.05 hod., přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 

2. Komise schvaluje uvolnění finančních prostředků pro realizaci výjezdního semináře pro 
protidrogové koordinátory ve výši 20 tis. Kč. 

Hlasování ve 15.10 hod., přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 

3. Komise schvaluje 20 tis. Kč na realizaci vzdělávacích seminářů pro obvodní a školní metodiky 
prevence pro Pražské centrum primární prevence. 

Hlasování ve 15.14 hod., přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 

 
ad 9. Aktuální informace 

• Situace na MČ Praha 5 
Občané si nepřejí jak K-centrum, tak předepisování Subutexu v ordinaci dr. Sikory. Dr. Richterová 
Těmínová sdělila, že se množí přímé útoky proti K-centru, např. záměrné znečišťování okolí domu, 
nápisy.  

Mgr. Počarovský doporučil posílit rozpočet a upozornil na alarmující situaci některých služeb - kapacita 
je již dnes přeplněna.  

Mgr. Majtnerová Kolářová sdělila, že novela zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami by měla 
posílit pravomoci krajů.  

V následující diskusi přítomní upozornili na neúnosnou praxi jednotlivých městských částí – vytlačování 
služeb, zejména nízkoprahových, pro nežádoucí komunity za hranici městské části. MČ by měly centra 
buď provozovat nebo finančně podporovat, nebo přispívat na provoz centra v sousední městské části. 
Úvaha o úpravě vyhláškou HMP. 
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Z mnohých jednání s představiteli MČ vyplývá nedostatečné pochopení problematiky drogové scény.  

Ing. Kačaba navrhuje obnovit informační kampaň o problematice drog, pro kterou bude potřebné 
vyčlenit v rozpočtu peníze. 

• MČ Praha 1 - dopis zástupkyně starosty k DROP IN CMS I. 
Bývalá radní za MČ Praha 1 Mgr. Pařízková zaslala žádost o součinnost HMP při řešení Centra 
metadonové substituce, Ve Smečkách 8, Praha 1. 

Dr. Douda sdělil, že prostory jsou malé, ale organizace nemá kam se přestěhovat. Současně informoval 
PK RHMP o získání nových prostor pro detoxifikační jednotku DROP IN, Na Veselí 2, 140 00 Praha 4 - 
Pankrác. Úprava objektu bude vyžadovat investice. 

• Akční plán protidrogové politiky HMP na období 2010 až 2012 
byl schválen PK RHMP 15. 6. 2010, ale nebyl předložen RHMP. Akční plán bude aktualizován na 
období 2011 a 2012, tj. do konce platnosti současné Strategie protidrogové politiky HMP na období 
2008 až 2012. Po přijetí PK RHMP bude předložen RHMP a ZHMP ke schválení. 

V 15.40 odešel z pracovních důvodů Dr. Kalina. 

 
ad 7. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky HMP v roce 2010 

Výroční zprávu podle struktury Rady vlády dokončuje Mgr. Janyšková, informace bude následně 
podána Radě i Zastupitelstvu HMP pro informaci. 
 
ad 8. Žádosti o financování, žádosti o navýšení dotace 

Oddělení protidrogové prevence obdrželo 2 žádosti o navýšení dotace: 
 

Žádosti o dofinancování projektů, květen 2011 

Organizace: Projekt: 
Přiděleno 
HMP 2010 
v Kč 

Přiděleno 
HMP 2011 
v Kč 

Požadavek  
v Kč 

Prev-Centrum 
Meziškolská 1120/2,  
169 00 Praha 6 

Programy primární 
prevence 

900 000,00 600 000,00 185 500,00 

Institut Filia  
Sokolská 26, 120 00 Praha 2 

Centrum primární prevence 
Institut Filia 

150 000,00 150 000,00 
není 
specifikován 

 
Mgr. Janyšková upozornila, že rezerva finančních prostředků je nulová. 
Náměstek Kabický sdělil, že navýšení finančních prostředků do kapitoly 0544/§ 3541 - Protidrogová 
politika bude možné pouze na konkrétní projekty. Z toho vyplývá, že bude nutné vyhlásit II. kolo 
financování za přesně daných podmínek. O navýšení bude rozhodovat Komise RHMP pro udělování 
grantů v oblasti protidrogové prevence. Mgr. Janyšková připraví formuláře a způsob vyhlášení pro 
informaci PK RHMP na příští jednání. 
 
Další žádosti o finanční podporu jsou mimo grantové řízení: 
 

Žádosti o financování mimo granty, květen 2011 

Žadatel Projekt Požadavek v Kč 

SANANIM, 
Ovčí hájek 2549/64A,  
158 00 Praha 13 

Odborná konference "20 let terapeutické 
komunity pro závislé v ČR" 

50 000,00   

SANANIM, 
Ovčí hájek 2549/64A,  
158 00 Praha 13 

Odborná konference "Sexualita a drogy" 50 000,00   

Sdružení SCAN,  
Hanákova 710, 666 03 Tišnov 

Vydávání odborného časopisu 
Adiktologie 

70 000,00   
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A.N.O., 
Karolíny Světlé 18,  
110 00 Praha 1 

Realizaci 3. části projektu – 
Harm Reduction studie  

46 000,00   
Poznámka: 
Studie byla realizována na 
zakázku HMP a vychází z AP.  

 
Usnesení: 

1. Komise schvaluje finanční prostředky pro SANANIM ve výši 50 tis. Kč pro zajištění odborné 
konference "20 let terapeutické komunity pro závislé v ČR"  

Hlasování ve 15.55 hod., přítomno 10 členů, pro hlasovalo 8 členů, zdrželi se 2 členové. 

2. Komise schvaluje finanční prostředky pro SANANIM ve výši 50 tis. Kč pro zajištění Odborné 
konference " Sexualita a drogy"   

Hlasování ve 15.57 hod., přítomno 10 členů, pro hlasovalo 9 členů, zdržel se 1 člen. 

3. Komise schvaluje příspěvek 50 tis. Kč na vydávání časopisu Adiktologie.  

Hlasování ve 16.00 hod., přítomno 10 členů, pro hlasovalo 8 členů, zdrželi se 2 členové. 

4. Komise schvaluje finanční prostředky na realizaci 3. části projektu – Harm Reduction studie –  
ve výši 46 tis. Kč. 

 Hlasování ve 16.05 hod., přítomno 10 členů, pro hlasovalo 8 členů, zdrželi se 2 členové. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.15 hod. 
 
 
 
 
Zapsala MUDr. Alena Weberová,  
tajemnice komise 
 
 
 
 
 ..............................................  
 Mgr. Ivan Kabický,  
 náměstek primátora, předseda PK RHMP 


