
 

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. Kateřina Halfarová, Mgr. Jana 
Havlíková, Mgr. Nina Janyšková, Ing. Ivo Kačaba, Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová, 
Mgr. Ondřej Počarovský, MUDr. Petr Popov, PaedDr. Petr Přecechtěl, Mgr. Tomáš 
Řezník, Mgr. Jan Žufníček 

Omluveni 
Ing. Radek Lacko, MUDr. Hana Karbanová, PaedDr. Martina Richterová Těmínová, 
Mgr. Jindřich Vobořil  

Věc 
Zápis ze 4. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo 
dne 11. 4. 2016 od 14.45 hodin v zasedací místnosti č. 135, Nová radnice, Praha 1, 
Mariánské nám. 2 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 5  Datum 12. 4. 2016 

 

  

Jednání zahájila ve 14.50 z pověření radního R. Lacka N. Janyšková, přítomno 11 členů ze 16, 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 14. 3. 2016 

3. Strategické materiály protidrogové politiky HMP – Akční plán – hodnocení; příprava AP na 

období 2017 a 2018 

4. Sekce při PK RHMP 2016 

5. Konference a semináře 

6. Aktuální informace 

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Schválení programu bez připomínek. 
Ověřovatelem je navržena N. Janyšková. 

Hlasování ve 14.55, přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 

ad 2. Schválení zápisu z jednání dne 14. 3. 2016 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování ve 14.57, přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 
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ad 3. Strategické materiály protidrogové politiky HMP – Akční plán – hodnocení; příprava AP na 
období 2017 a 2018 

Akční plán byl zpracován na období 2014 až 2016. Nový akční plán (AP) na roky 2017 a 2018 je 
potřeba připravovat základě schválené strategie a hodnocení stávajícího AP. N. Janyšková upozornila 
na samostatnost primární prevence v rámci MHMP s vlastními koncepčními dokumenty. Primární 
protidrogová prevence je však jedním z hlavních pilířů národní strategie protidrogové politiky, proto 
bude i součástí nového AP HMP, ale s odkazem na samostatné dokumenty.  

Dále je nezbytné posoudit finanční možnosti a upravit finanční plán, protože se prostředky nepodařilo 
dostatečně navýšit. N. Janyšková bude v této souvislosti navrhovat pro tři grantové programy také tři 
samostatné oddíly v rozpočtu HMP pro rok 2017. Financování protidrogové politiky tak bude 
transparentnější. Pro rok 2016 byl výrazně navýšen rozpočet pro primární prevenci na cca 11 mil. Kč, 
ale pro rozvoj adiktologických služeb na městských částech nebyly vyčleněny žádné finanční 
prostředky. Při sestavování rozpočtu na další roky je nutné počítat s potřebným nárůstem finančních 
prostředků na nové služby – např. Adiktologické centrum DROP IN, adiktologická ambulance 
SANANIM a dvě adiktologické ambulance Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  

N. Janyšková dále informovala, že akční plán byl hodnocen s koordinátory městských částí Praha 1-22 
(MČ), byla zpracována SWOT analýza. Problémem je stále velká fluktuace na pozici koordinátora MČ, 
polovina koordinátorů se za poslední 2 roky (po volbách) vyměnila. Je potřeba zaměřit se na vzdělávání 
a motivaci těchto pracovníků. Důvody výměn na pozici jsou různé – někde došlo k reorganizaci úřadu 
(Praha 8), někde je trvale vysoká nestabilita (Praha 5). Na dalším setkání s koordinátory bude 
provedena analýza 6. kapitoly AP - Koordinace. 

I. Douda upozornil na duplicitní informační portály o drogách – drogy-info a Drogové informační 
centrum (DIC). Domnívá se, že by mohl fungovat jeden společný pro drogovou problematiku, kam by 
se mohly umisťovat informace ze všech služeb. Stávající řešení považuje za informačně roztříštěné 
a neekonomické.  

Vládní portál drogy-info (http://www.drogy-info.cz/) provozuje Národní monitorovací středisko pro 
drogy a závislosti, které je součástí odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky a plní 
roli Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Je orientován více teoreticky. 
Drogové informační centrum (http://www.sananim.cz/drogove-informacni-centrum-(dic).html) 
provozuje SANANIM z.ú. a je určeno odborníkům na drogovou problematiku, pedagogům a sociálním 
pracovníkům, studentům, novinářům, rodičům klientů, samotným klientům a široké veřejnosti, je 
orientováno též na praktické informace, obsahuje přehled služeb i poradnu s databází dotazů 
a odpovědí. 

N. Janyšková vidí zásadní rozdíly mezi zaměřením a obsahem obou portálů. I. Kačaba vnímá zásadní 
rozdíl mezi cílovými skupinami obou informačních portálů.  

N. Janyšková podpoří větší možnost přístupu na DIC pro všechny poskytovatele služeb a doporučuje 
organizacím, které o toto mají zájem, aby jednaly s provozovatelem portálu. Současně upozornila na 
informační Portál prevence rizikového chování Centra sociálních služeb Praha – Pražské centrum 
sociální prevence (http://www.prevence-praha.cz/). Domnívá se, že portály jsou odlišně zaměřené, 
jejich cílová skupina není zcela shodná, a proto mají své místo v informační sféře.  

N. Janyšková dále informovala, že akční plán projednávají sekce – výstupem bude zhodnocení 
naplňování AP včetně podnětů pro další období. 

O. Počarovský upozornil na nutnost sladit přípravu AP s termíny pro návrh rozpočtu pro rok 2017. 

Úkoly: 
1) Zhodnocení stávajícího AP tak, aby bylo předloženo k jednání komise 13. 6. 
2) Příprava nového AP 2017-2018 – N. Janyšková doporučuje přípravu v pracovní skupině 

vedoucích sekcí a přizvaných expertů; termín pro předložení komisi je 13. 6. 2016. 
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ad 4. Sekce při PK RHMP 2016 

N. Janyšková informovala, že v době mezi dvěma jednáními komise se sešly všechny sekce. 

Sekce komunitního bezpečí (KB) 
Informaci o jednání podal J. Badin. Vznik nového Adiktologického centra DROP IN (AC) v MČ Praha 
12 vypadá nadějně. Součástí AC by měla být adiktologická ambulance, AT ordinace, středněprahové 
substituční centrum a zázemí pro primární protidrogovou prevenci. Členkou sekce je též radní MČ P12 
Vedralová. V místě se sice objevily typické výhrady občanů, ale o problematice bylo s občany důsledně 
diskutováno, a proto nevznikla komunikační bariéra. Ze strany policie bude zajištěn vyšší dohled 
v oblasti, jakmile provoz AC začne. 

Momentálně se čeká na projednání financování projektu HMP – zajištění financování je v kompetenci 
radního Lacka. V první fázi je potřeba uvolnit finanční prostředky na rekonstrukci objektu. 

Závěr: 
Záměr adiktologického centra v MČ Praha 12 je v souladu se záměry sekce KB a zástupci policejních 
složek konstatovali, že v okamžiku zahájení provozu bude zajištěn vyšší dohled a průběžná 
komunikace s občany. 

Dalším projednávaným tématem byl AP 2014 – 2016. Hodnocení a doplnění kapitoly 4. - Snižování 
nabídky a prosazování práva je úkolem na další jednání sekce KB dne 19. 5. 

Sekce primární prevence 
O situaci v oblasti primární prevence informoval vedoucí sekce J. Žufníček. Primární prevence je stále 
pod vlivem událostí ve škole Na Třebešíně. Uskutečnila se 4 setkání s řediteli škol zřizovaných hl. m. 
Prahou ve spolupráci s odborem školství, J. Žufníček byl připraven diskutovat, ale setkání byla vedena 
jako informativní a inspirativní pro navázání komunikace. J. Havlíková doplnila, že přítomní obdrželi 
materiály a kontakty a postupně se individuálně ozývají. 

Oddělení prevence ZSP MHMP spolu s PCPP chystá seminář v pátek 15. dubna 2016 od 9 do 14 hodin 
k problematice řešení školní šikany (Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1). Seminář je určen 
především pedagogickým pracovníkům pražských škol. 

J. Havlíková dále informovala o pilotním projektu „minimalizace šikany“, který probíhá v pěti školách 
v Praze. Odbor školství MHMP má záměr realizovat vzdělávací projekt zaměřený na prevenci šikany 
financovaný z evropských fondů.  

Výzva MŠMT z evropských fondů (Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání – OP VVV) pro 
tvorbu místních akčních plánů vzdělávání (MAP) a krajských akčních plánů vzdělávání (KAP) je 
využitelná pro vzdělávání pedagogických pracovníků i prevenci šikany. 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-
vzdelavani-v 

Odkazy k diskusi o nových projektech: 
http://www.svetzachranaru.cz/  
http://www.bezpecidomova.cz/ 

Sekce Harm Reduction (HR) 
Informaci o jednání sekce podala N. Janyšková, který byla pověřena vedením jednání. Mezi 
mladistvými na MČ Praha 16 dochází k experimentování s absintem. 
 
V 16.10 odešel J. Badin, přítomno 10 členů, komise je schopna usnášet se. 

Upozornění na prodej filtrů pro kuřáky marihuany, které jsou pravděpodobně marketingovou snahou 
firmy dostat se ke klientům. Je třeba doporučovat jiné alternativy, protože z papírového filtru se 
uvolňují neidentifikované zplodiny. 

Situace ve službách HR je relativně stabilní. Přehled počtu klientů kontaktních center a terénních 
výměn bude součástí výroční zprávy. 
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Na schůzce v MČ Praha 1 se opět projednávalo označení pracovníků služeb oblečením – byla 
požadována větší výraznost označení. V této souvislosti budou možná požadovat označení i jiné 
městské části. MČ Praha 1 podporuje umístění Fixpointů (Progressive, o.p.s.). 

ad 5. Konference a semináře 

J. Havlíková informovala o semináři k prevenci a řešení šikany, který se uskuteční v pátek 15. 4. 2016 
v sále ZHMP. O seminář byl velký zájem, nově i ze strany středoškolských pedagogů, přihlášeno je 200 
osob a přihlášky jsou již uzavřeny. Na programu bude prezentace programů, prezentace zkušeností 
škol, informace MŠMT a informace o síti služeb v Praze 

P. Popov informoval, že program AT konference je již zveřejněn na internetových stránkách 
konference http://at-konference.cz/ a bude rozeslán.  

I. Kačaba informoval o konferenci, která se uskuteční 24. listopadu v Podolské vodárně v Praze 4, 
počet míst je omezený, proto budou pozvánky na jména. 

Termín (datum, čas): Akce Místo konání 
15. 4. 
St. 9:00-14:00  

Seminář k problematice řešení školní 
šikany 

Nová radnice, Mariánské nám. 
2, Praha 1 

21. a 22. 4.  
Čt. 8:00 – 17:00 
Pá. 9:00 – 14:30 

Konference Harm Reduction SANANIM z. ú. 
Palác Charitas - Karlovo nám. 5, 
Praha 2 

1. - 5. 5. 2016 AT konference „Před Skálou (se Skálou) a 
po Skálovi“ 

Kongres hotel Jezerka - Seč 

18. 5. 
St. 9:00-15:00 

Pražské fórum primární prevence na téma 
sdílení dobré praxe ve školské primární 
prevenci rizikového chování 

Nová radnice, Mariánské nám. 
2, Praha 1 

14. 6. 
Út. 9:00-14:00  

AntiFetFest – celopražské kolo Kino Lucerna, Praha 1 

31. 10. - 1. 11.,  
Po. 9:00-18:00 
Út. 9:00 – 17:00 

Konference Primární prevence rizikového 
chování 

Klinika adiktologie VFN a 1. LF 
UK - Nová radnice, Mariánské 
nám. 2, Praha 1 

24. 11. 2016 
Čt. 

Konference Proxima Sociale o.p.s. Podolská vodárna, Praha 4 

V 16.25 se dostavila S. Majtnerová Kolářová, přítomno 11 členů. 

ad 6. Aktuální informace 

• Ukončení provozu Centra metadonové substituce  
I. Douda opakovaně upozornil, že provoz centra v Praze 2, Španělské ulici končí v listopadu a pokud se 
nepodaří zajistit jiné prostory, může zůstat 100 lidí „na ulici“. Organizace jedná s MČ Praha 12 
o zřízení adiktologického centra a požadavek na prostory také předala na sekretariát radního Lacka. 

Dále se I. Douda zeptal, zda není volný prostor v Žitné. N. Janyšková informovala, že objekt je již 
obsazen službami a dále upozornila na zápis z jednání komise dne 14. 3. bod 3) – „R. Lacko doporučil, 
aby se zástupci DROP IN obrátili na MHMP a na MČ Praha 2 se žádostí o nové vhodné prostory. 
V centru města jsou nevyužité prostory v majetku HMP.“ 

• Dotační řízení RV KPP – 2. výzva - gambling 
Informaci podala N. Janyšková – alokace programu je 20 mil. Kč, za Prahu bylo podáno 26 projektů, 
často od neznámých žadatelů, s požadavkem 27 mil. Kč. Dotační výbor se sejde 12. 4., návrh pro Prahu 
je zejména pro služby a monitoring ve výši cca 6,6 mil. Kč. 



5 

• Výroční zpráva 2015 
N. Janyšková upozornila na potřebu podkladů pro zpracování výroční zprávy, zejména pro kapitolu 
bezpečnost. Termín pro odevzdání je konec května. N. Janyšková již obdržela podklady od Hygienické 
stanice hl. m. Prahy, závěrečné zprávy organizací a z MČ Praha 1 - 22.  

• Setkání služeb pro děti a mládež - Karlov 
N. Janyšková informovala o setkání v Terapeutické komunitě Karlov, setkání se účastnil malý počet 
pozvaných služeb – pouze CESTA Řevnice a Centrum Alma. Zaměstnanci i klienti byli na návštěvu 
pečlivě připraveni, předali informace a s výkladem provedli zájemce celým areálem. Je velká škoda, že 
ostatní organizace nevyužily pozvání. Návštěva komunity byla výbornou příležitostí k navázání 
spolupráce i tam, kde chybí. 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 16.50 hod. 
 
 
 
 
Zápis ověřila: 
 
 
 
 .................................................. .................................................. 

 Mgr. Nina Janyšková Ing. Radek Lacko 
 členka PK RHMP předseda PK RHMP 


