
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni  

mjr. JUDr. Jaromír Badin, PhDr. Ivan Douda, Mgr. Veronika Hamplová, Mgr. Jana 

Havlíková, Ing. Ivo Kačaba, Mgr. Ondřej Počarovský, PaedDr. Petr Přecechtěl, 

PaedDr. Martina Richterová Těmínová, Mgr. Tomáš Řezník, Mgr. Šárka Táborská 

Omluveni 
Ing. Radek Lacko, Mgr. Kateřina Halfarová, MUDr. Hana Karbanová, MUDr. Petr Popov, 

Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová, Mgr. Jindřich Vobořil, Mgr. Jan Žufníček 

Věc 

Zápis ze 7. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo  

dne 12. 10. 2017 od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 430, Nová radnice, Praha 1, 

Mariánské nám. 2 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 3  Datum 17. 10. 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 7. 9. 2017 

3. Aktuality z protidrogové politiky HMP 

4. Sekce při PK RHMP 

5. Různé 

Ve 14.11 se dostavil P. Přecechtěl, přítomno 8 členů, komise není usnášeníschopná. 

ad 3a. Aktuality z protidrogové politiky HMP 

Vzhledem k tomu, že komise není usnášeníschopná, zahájila V. Hamplová jednání podáním informací. 

 Výbor zástupců regionů - Výbor Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Jednání se uskutečnilo 11. 9. 2017 na Úřadu vlády v Praze, na programu jednání byla souhrnná zpráva 

o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2016, diskuse k projektu Revolution train, informace o 

činnosti Národní protidrogové centrály SKPV PČR, předběžné výsledky a informace ke studii užívání 

návykových látek mezi Romy (obdržená prezentace studie bude členům komise zaslána e-mailem) a 

příprava dotačního řízení RVKPP na rok 2018.  

 Hygienická stanice hlavního města Prahy 

zveřejnila v září výroční zprávu Léčení uživatelé drog v hl. m. Praze v roce 2016, zpráva bude členům 

komise rozeslána e-mailem. 

Ve 14.25 se dostavil I. Douda, přítomno 9 členů, komise je schopna usnášet se. 
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ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Schválení programu bez námitek. 

Hlasování ve 14.30, přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů. 

Ověřovatelem zápisu je navržena V. Hamplová. 

Hlasování ve 14.30, přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů. 

ad 2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 7. 9. 2017 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování ve 14.32, přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů. 

ad 3b. Aktuality z protidrogové politiky HMP 

 Vyhlášení grantů HMP v oblasti adiktologických služeb: 

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2018 je zveřejněn na 

úřední desce HMP i stránkách odboru od 22. 9. 2017. Žádosti je možno podávat od 25. 10. do 5. 11. 2017. 

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části pro rok 

2018 je zveřejněn na úřední desce HMP i stránkách odboru od 22. 9. 2017. Žádosti je možno podávat 

od 25. 10. do 5. 11. 2017.  

Podrobnosti k oběma programům lze nalézt zde: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/protidrogova

_politika/granty/index.html  

 Vyhlášení Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a 

školských zařízeních pro rok 2018 
je zveřejněno na úřední desce HMP a na stránkách odboru ZSP MHMP od 15. 9. 2017, podrobnosti zde: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_pre

vence_rizikoveho_chovani/granty/index.html. 

Žádosti je možno podávat od 17. 10. do 31. 10. 2017.  

O. Počarovský upozornil, že protidrogová politika integrovala další oblasti, např. gambling, a proto je 

potřeba, aby na tuto skutečnost reagovaly státní i krajské rozpočty. 

 Evropský týden testování na HIV a žloutenky proběhne 17.-24. listopadu 2017, k akci se mohou 

připojit i další organizace nabízející bezplatné anonymní testování na infekci HIV nebo i testování na 

hepatitidu B a C. Kampaň je zaměřena na zviditelnění problematiky HIV/AIDS a jejím cílem je 

poskytnout lepší příležitost k testování především osobám, které se ocitly v riziku nákazy. Pro klíčovou 

skupinu mužů majících sex s muži připravil Státní zdravotní ústav (SZU) pro letošní rok nový preventivní 

balíček - Sadu správného muže. Kampaň za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví bude dále 

propagována různými kanály a průběžné informace budou zveřejňovány na webu www.prevencehiv.cz. 

Pro přihlášené organizace jsou k dispozici informační materiály týkající se testování a placky s logem 

kampaně.  

 O. Počarovský informoval, že v Praze 6 otevřelo Prev-Centrum, z. ú., adiktologickou 

ambulanci pro děti a mládež, 
která úzce spolupracuje se sociálními kurátory a OSPOD, nejvíce se řeší marihuana a netolismus. Služba 

obdržela certifikaci na 4 roky. 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/protidrogova_politika/granty/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/protidrogova_politika/granty/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_prevence_rizikoveho_chovani/granty/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_prevence_rizikoveho_chovani/granty/index.html
http://www.prevencehiv.cz/
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I. Douda upozornil na fakt, že u dětí nelze mluvit o závislosti na drogách, spíše jde o experimentování. 

Varuje před nálepkováním zejména dětí. 

ad 4. Sekce při PK RHMP 

Sekce Harm Reduction (HR) 

Podle informací z terénních služeb počet klientů nestoupá, klesá počet kontaktů a výměn v lokalitě okolo 

Hlavního nádraží a Václavského náměstí – pokles o cca polovinu. Aktuální situace může mít více důvodů 

– odchod do léčby, odstěhování Romů, úmrtí, změna otevřené scény na uzavřenou. 

V souvislosti s touto zprávou Š. Táborská informovala o situaci z pohledu městské části Praha 1, pro 

kterou společnost PROGRESSIVE, o.p.s., provádí sběry odhozeného injekčního materiálu. Podle hlášení 

naopak narůstá množství nalezeného použitého materiálu na volných prostranstvích i materiálu ve 

sběrných koších. 

Situaci bude potřeba prověřit a posoudit možné souvislosti. Mohlo by také jít o snížení motivace klientů 

k zodpovědnému chování. 

Podle zjištění z terénních služeb a nízkoprahových klubů v Praze 11 ve věkové skupině 13-16 let převládá 

marihuana, a to kouření i prodej. 

P. Přecechtěl upozornil na přechod mladé generace na jiný typ drog – psychoaktivní látky. 

O. Počarovský zmínil, že hodně dětí tráví nadměrný čas u počítačů a na sítích, jde již o škodlivé užívání. 

Chlapci více hrají hry, děvčata více chatují a jsou na sociálních sítích. Stoupá agresivní chování a šikana 

v kyberprostoru.  

I. Douda požádal policii o pomoc při řešení situace v okolí Nemocnice Na Bulovce, kde se vyskytují 

jednak klienti služeb, jednak osoby bez domova a další neléčené osoby závislé. 

V 15.00 odešel O. Počarovský, přítomno 8 členů, komise není usnášeníschopná. 

ad 5. Různé 

J. Havlíková informovala, že krajští koordinátoři vytváří pro MŠMT SWOT analýzy jednotlivých kapitol 

Národní strategie PPRCH a podílí se na přípravě nové strategie. 

V 15.15 se dostavila M. Richterová Těmínová, přítomno 9 členů, komise je schopna usnášet se. 

Přehled konferencí a seminářů: 

Termín 

(datum, čas): 

Akce Místo konání 

25. 10. 2017 
Workshop k preventivnímu filmu Jakub 

(problematika domácího násilí) 

Zastupitelský sál, Nová radnice, 

Mariánské náměstí 2 

7. 11. 2017 
Prevence v kontextu ústavní a ochranné 

výchovy 

Masarykova kolej, Thákurova 

550, Praha 6 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.20 hod. 

 

Zápis ověřila:  

 

 

 

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

 Mgr. Veronika Hamplová Ing. Radek Lacko 

 členka PK RHMP předseda PK RHMP 


