
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni  

Ing. Radek Lacko, mjr. JUDr. Jaromír Badin, PhDr. Ivan Douda, Mgr. Kateřina Halfarová, 

Mgr. Veronika Hamplová, Ing. Ivo Kačaba, Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová, 

Mgr. Ondřej Počarovský, MUDr. Petr Popov, PaedDr. Petr Přecechtěl, PaedDr. Martina 

Richterová Těmínová, Mgr. Tomáš Řezník, Mgr. Jan Žufníček 

Omluveni 
Mgr. Jana Havlíková, MUDr. Hana Karbanová, Mgr. Šárka Táborská, Mgr. Jindřich 

Vobořil 

Věc 

Zápis z 8. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo  

dne 9. 11. 2017 od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 135, Nová radnice, Praha 1, 

Mariánské nám. 2 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 3  Datum 14. 11. 2017 

 

  

Jednání zahájil ve 14.05 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 12. 10. 2017 

3. Aktuality z protidrogové politiky HMP 

4. Sekce při PK RHMP 

5. Různé 

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Schválení programu bez námitek. 

Hlasování ve 14.06, přítomno 10 členů, pro hlasovalo 10 členů. 

Ověřovatelem zápisu je navržena V. Hamplová. 

Hlasování ve 14.06, přítomno 10 členů, pro hlasovalo 10 členů. 

ad 2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 12. 10. 2017 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování ve 14.07, přítomno 10 členů, pro hlasovalo 10 členů. 

Ve 14.08 se dostavil P. Přecechtěl, přítomno 11 členů. 
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ad 3. Aktuality z protidrogové politiky HMP 

 Grantové programy pro rok 2018: 

Základní informace podala V. Hamplová. Příjem žádostí ve všech programech byl ukončen 5. 11. 2017, 

v současnosti probíhá formální kontrola a evidence žádostí. Zatím jsou známy pouze předběžné počty 

podaných projektů a výše požadavků. 

Adiktologické služby: celkem 42 projektů, z toho 16 x čtyřletá žádost a 26 x jednoletá žádost včetně 

žádostí o navýšení. Předběžný součet finančních požadavků došlých žádostí je 54,2 mil. Kč. 

Adiktologické služby pro městské části (MČ): celkem 17 projektů (včetně žádostí MČ Praha-Suchdol 

a Praha-Libuš). Předběžný součet finančních požadavků došlých žádostí je 1,67 mil. Kč. 

V prosinci bude ustavena pracovní skupina k hodnocení podaných žádostí, předběžné návrhy dotací 

následně posoudí grantová komise Rady HMP. Výše alokovaných prostředků na grantové oblasti dosud 

není schválena, navržena je částka 48 mil. Kč pro adiktologické služby a 1,5 mil. Kč pro oblast 

adiktologických služeb pro městské části. 

Grantový program pro primární prevenci – příjem žádostí je ukončen, nyní probíhá kontrola a zpracování 

žádostí, přijato je cca 280 žádostí, navržená částka v tomto programu činí 14 mil. Kč. 

 Nákup HR materiálu 

V. Hamplová informovala přítomné, že zbývající peníze alokované na certifikace, konference aj. budou 

vyčerpány na nákup HR materiálu formou individuální dotace na základě zveřejněné výzvy pro jednotlivé 

organizace zajišťující výměnu v kontaktních centrech a v terénu. 

Ve 14.25 se dostavila S. Majtnerová Kolářová a M. Richterová Těmínová, přítomno 13 členů. 

O způsobu dočerpání rozpočtu a o možnostech dofinancování v rámci primární prevence se lze 

informovat u koordinátorky školské prevence J. Havlíkové. 

V nejbližší době bude zveřejněna struktura závěrečné zprávy. 

ad 4. Sekce při PK RHMP 

Sekce léčby 

M. Richterová Těmínová se domnívá, že by se komise měla věnovat reformě psychiatrické péče v oblasti 

závislostí. Je zejména nutné mít připravenu komplexní péči a služby navazující na propuštění z léčeben 

– chybí zejména dostupné bydlení a pracovní příležitosti, chybí kontinuita sociálního a zdravotního 

zajištění pro každého klienta. 

Úkol: Radní Lacko doporučuje 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. 

Sekce Harm Reduction (HR) 

Podle informací z terénních služeb se zatím neprojevilo zhoršené počasí. Zvyšuje se zájem o informace 

týkající se ubytování. Budou otevřeny 2 nové ubytovny Armády spásy, které budou dostupné i pro osoby 

se závislostmi. Stále trvá nedostatek základní i specializované zdravotní péče o klienty. Klientela 

postupně stárne a chybí zejména péče chirurgická a zubní. 

Celkově poklesl počet výměn – přibližně na úroveň roku 2009, přesto jsou výměny o víkendech velmi 

vysoké. Počet kontaktů v K-centrech je stále vysoký, denní průměr v Progressive je 64 kontaktů, 

v Sananim je 100 kontaktů. 

27. 11. 2017 proběhne od 13 do 18 hodin den otevřených dveří Kontaktního a poradenského centra 

závislostí STAGE 5 „Kontaktní centrum mýtů zbavené“ (PROGRESSIVE, o.p.s., Mahenova 4, Praha 5). 
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Sekce primární prevence 

O činnosti sekce informoval J. Žufníček. Pro rok 2018 je zvoleno téma kyberprostor – pojmenování 

problematiky a strategie. 

Radní Lacko sdělil, že Radou HMP byl podpořen projekt pro sociologickou analýzu on-line prostředí pro 

věkovou skupinu 12-20 let a dospívající ohrožené sociálním vyloučením. 

P. Popov informoval přítomné, že Jižní Korea na konferenci uváděla 17 % mladých závislých na 

internetu. Doporučuje pozornosti knihu německého psychiatra Manfreda Spitzera „Digitální demence“. 

I. Douda opakovaně upozorňuje na nebezpečí označovat chování dětí a mladistvých za závislost. 

Sekce komunitního bezpečí 

J. Badin informoval o vývoji s vařením a distribucí pervitinu, na rozdíl ve složení drogy podle výrobců, 

trh z Polska se přesunuje do Turecka. Situace s heroinem je bez větších výkyvů. 

ad 5. Různé 

 Online služba Koncimshranim.cz 

M. Richterová Těmínová informovala, že SANANIM dnes (9. 11. 2017) spouští novou online službu 

zaměřenou na pomoc lidem, kteří mají problémy s hazardem a kvůli svému jednání se dostávají do 

finančních, partnerských i sociálních problémů. Služba nabízí pomoc lidem, kteří se rozhodli s hazardním 

hraním skoncovat, nebo ho alespoň omezit. Služba je určena hazardním hráčům všech věkových kategorií 

a je zdarma. Hráč, který začíná pociťovat problémy se svým hraním, absolvuje osmitýdenní 

strukturovaný online program, v němž získá znalosti a dovednosti, které mu umožní hazardní hraní lépe 

korigovat. Internetová léčebná intervence je v oblasti léčby závislosti na hazardním hraní v ČR zcela 

novým typem služby. Její velkou výhodou je, že je anonymní a široce dostupná. 

 Kapacita HR služeb v Praze 

I. Kačaba opět upozornil na nedostatečnou kapacitu HR služeb, zejména na situaci danou nedostatečným 

počtem a rozmístěním K-center. 

Přehled konferencí a seminářů: 

Termín 

(datum, čas): 

Akce Místo konání 

30. listopadu 

2017 

Cena adiktologie (předávání Ceny Kiron a 

ceny adiktologie) 
1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3 

5. prosince 

2017 

Konference „Návykové látky a bezpečnost ve 

školách“ 

Farmakologický ústav 1. LF UK a 

VFN v Praze, Praha 2, Albertov 4 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.10 hod. 

 

Zápis ověřila:  

 

 

 

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

 Mgr. Veronika Hamplová Ing. Radek Lacko 

 členka PK RHMP předseda PK RHMP 


