
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni  

mjr. JUDr. Jaromír Badin, PhDr. Ivan Douda, Mgr. Kateřina Halfarová, Mgr. Jana 

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

Mgr. Ondřej Počarovský, PaedDr. Petr Přecechtěl, PaedDr. Martina Richterová 

Těmínová, Mgr. Tomáš Řezník, Mgr. Šárka Táborská, Mgr. Jan Žufníček 

Omluveni Ing. Radek Lacko, MUDr. Hana Karbanová, MUDr. Petr Popov, Mgr. Jindřich Vobořil 

Věc 

Zápis z 1. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo  

dne 11. 1. 2018 od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 135, Nová radnice, Praha 1, 

Mariánské nám. 2 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 4  Datum 12. 1. 2018 

 

  

Jednání zahájila ve 14.06 z pověření radního R. Lacka protidrogová koordinátorka V. Hamplová, 

přítomno 11 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 13. 12. 2017 

3. Základní témata a cíle protidrogové politiky HMP pro rok 2018 – návrh za sekce 

4. Sekce při PK RHMP 

5. Aktuální informace 

6. Různé 

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Schválení programu bez námitek. 

Hlasování ve 14.08, přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 

Ověřovatelem zápisu je navržena J. Havlíková. 

Hlasování ve 14.08 přítomno 11 členů, pro hlasovalo 10 členů, proti 0, zdržel se 1 člen. 

ad 2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 13. 12. 2017 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování ve 14.10, přítomno 11 členů, pro hlasovalo 10 členů, proti 0, zdržel se 1 člen. 

ad 3. Základní témata a cíle protidrogové politiky HMP pro rok 2018 – návrh za sekce 

Zpracované návrhy témat byly rozeslány členům komise s pozvánkou. V. Hamplová upozornila na 

schválený Akční plán protidrogové politiky HMP na rok 2017 s výhledem pro rok 2018.  

V kapitolách 1-5 jsou stanoveny kroky k realizaci cílů včetně předpokládaných nákladů.  
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Akční plán protidrogové politiky HMP na rok 2017 s výhledem pro rok 2018 (AP) je zveřejněn na 

webu: http://www.praha.eu/public/c5/86/c2/2524751_813826_Akcni_plan_2017_2018.pdf.  

Ve 14.14 se dostavila Š. Táborská, přítomno 12 členů. 

Ve 14.16 se dostavila K. Halfarová, přítomno 13 členů. 

Následovala debata nad prioritami roku 2018 – některé úkoly a cíle AP lze naplnit pouze koordinovanou 

činností a financováním. Adiktologické služby jsou typickou službou zdravotně-sociální, proto musí být 

také financované ze zdrojů pro sociální oblast. Limitací rozvoje adiktologických služeb (tedy i splnění 

cílů AP) je nezbytná registrace a zejména zařazení do sítě sociálních služeb hl. m. Prahy, kde je 

definována kapacita i úvazky pracovníků, bez tohoto není možné pro služby čerpat státní sociální dotace. 

M. Richterová Těmínová upozornila na skutečnost, že většina služeb, které jsou financovány 

prostřednictvím 4 letých grantů, podává pro rok 2018 obnovené 4 leté žádosti. Je velké nebezpečí, že při 

pozdním schválení grantů nebude za co služby realizovat. Služby nemají příjmy od klientů, nemají ani 

možnost financování zdravotní péče ze zdravotního pojištění, protože na Prahu jsou jen 3 smluvní úvazky 

lékařů. 

S. Majtnerová Kolářová se v materiálu snažila definovat i nově vzniklé nebo zvětšující se problémy 

a možnosti jejich mírnění. 

O. Počarovský upozornil na to, že AP a další strategické dokumenty protidrogové politiky jsou 

dokumenty již schválenými orgány města. 

Témata a jejich priority pro rok 2018 budou znovu projednány za přítomnosti radního R. Lacka na 

únorovém jednání komise. 

Během roku by měla proběhnout příprava AP na další období. 

ad 4. Sekce při PK RHMP 

Sekce primární prevence 

Sekce se sešla a připravila témata pro rok 2018 požadovaná radním R. Lackem. J. Žufníček uvedl, že při 

zpracování témat vycházela ze schváleného akčního plánu a hodnotila aktivity minulého školního roku 

2016/2017.  

V roce 2018 budou realizovány projekty týkající se kyberbezpečí. 

Problematika kyberprostoru se stává postupně jednou z priorit, kromě pozitiv je třeba vyhodnocovat 

i negativa a rizika z nich vyplývající. 

Sekce Harm Reduction (HR) 

Vzhledem k zimnímu období poklesl v rámci terénní práce počet kontaktů s klienty na ulici. V souvislosti 

s mírnou zimou nebyly v období prosince a začátku ledna prozatím zaznamenány vážnější onemocnění 

a úrazy klientů (např. omrzliny, popáleniny z užívání provizorních zdrojů tepla).   

MČ Praha 8 poskytla Terénním programům Drop-In finanční prostředky na nákup spacáků a alu-fólií pro 

klienty TP bez přístřeší, kteří přebývají na jejím území.  

Terénní program Proxima Sociale zaznamenal v MČ Praha 9 dvě děti ve věku 13-15 let při hazardní hře 

v prostorách herny. 

Metadonový program realizovaný na Bulovce má již naplněnou kapacitu, středisko Drop In vyjednává 

odesílání indikovaných klientů do substitučního programu VFN (Apolinář). 

Terénní pracovníci hlásí zvýšený výskyt klientů u ústí Vinohradských železniční tunelů (souběžné tunely 

vedoucí ze stanice Praha hlavní nádraží do jižní části Vinohrad, kde v blízkosti Nuselských schodů 

vyúsťují). 

http://www.praha.eu/public/c5/86/c2/2524751_813826_Akcni_plan_2017_2018.pdf
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Sekce léčby 

M. Richterová Těmínová upozornila na trvající problém s výběrovými řízeními na smlouvy 

adiktologických ordinací se zdravotními pojišťovnami. Kapacita služeb je již nyní naplněna a je 

nedostatek ambulancí psychiatrické péče.  

V Praze zaostává rozvoj ambulantní sítě, která po omezení lůžkové péče bude zcela nedostatečná. 

I. Douda upozornil, že lékařů pro adiktologické služby bude i v budoucnu nedostatek, obor není 

dostatečně atraktivní. 

Sekce komunitního bezpečí 

J. Badin informoval, že jednání sekce proběhne 30. ledna v Kongresové ulici. 

ad 5. Aktuální informace 

S. Majtnerová Kolářová informovala o problému klientů s oblečením, zejména v zimních měsících chybí 

bundy, boty, celoročně pak spodní prádlo a ponožky. Jedná se o sortiment, který je nedostatkový 

i v charitních šatnících a sbírkách oblečení. Zejména nedostupnost čistého prádla zhoršuje zdravotní stav 

klientů (např. kožní defekty - infekce na dolních končetinách, urogenitální onemocnění).  

Aktuálně je dostupný hygienický program (možnost osprchování) v KC Stage 5 – PROGRESSIVE, 

o.p.s., (po, stř, pá: 11.00–13.00) a v KC SANANIM – SANANIM z. ú. (po–pá: 9.00-16.00 + vždy před 

zdravotním ošetřením klienta – včetně víkendů), Nízkoprahové středisko - Středisko prevence a léčby 

drogových závislostí - DROP IN, o.p.s., sprchou pro klienty nedisponuje. I při relativní dostupnosti 

hygieny jsou její účinky omezeny nízkou dostupností či nedostupností čistého prádla. 

M. Richterová Těmínová se domnívá, že by stálo za úvahu zamyslet se nad základními potřebami pro 

přežití cílové skupiny a toto zohlednit v připravovaném AP.  

S. Majtnerová Kolářová je v souvislosti s podnětem radního R. Lacka z prosincového jednání PK RHMP 

připravena chodit s informacemi na Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP, pokud bude vyzvána. 

J. Žufníček informoval, že výsledky šetření ve školách poskytne v elektronické podobě – tajemnice 

komise je potom rozešle všem členům. Proškolení školních metodiků prevence se znatelně zvýšilo, 

k tomu přispěla povinnost zakotvená ve vyhlášce. 

J. Havlíková podala stručnou informaci o průběhu grantového řízení pro primární prevenci, hodně 

projektů se týká dalšího vzdělávání. Vzhledem k požadavkům je ale schválený rozpočet nedostatečný. 

V. Hamplová rozeslala přehled projektů adiktologických služeb k posouzení vedoucím sekcí. 

V 15.22 odešel I. Douda, přítomno 12 členů. 

I. Kačaba informoval o spolupráci s Psychologickým ústavem Akademie věd České republiky na 

výzkumném projektu: Obrana obětí šikany (Lenka Kollerová 2015-2017).  

ad 6. Různé 

J. Havlíková informovala o konferenci na téma kyberprostoru Kraje pro bezpečný internet, která se 

uskuteční 6. února t. r. Registrace předem je nezbytná, vstup do budovy je kontrolován. 
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Přehled konferencí a seminářů aj.: 

 

Termín 

(datum, čas): 

Akce Místo konání 

6. 2. 2018 Kraje pro bezpečný internet Krajský úřad Středočeského kraje 

16. 5. 2018 
Pražské fórum primární prevence - 

kyberbezpečnost 

Nová radnice, Praha 1, Mariánské 

nám. 2 

13. 6. 2018 
Antifetfest – vyhlášení výsledků krajského 

kola, projekce filmů 

Kino Lucerna, Praha 1, Václavské 

nám. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.35 hod. 

 

Zápis ověřila:  

 

 

 

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

 Mgr. Jana Havlíková Ing. Radek Lacko 

 členka PK RHMP předseda PK RHMP 


