
ZÁPIS č. 1/ KpPSPJ RMČ 
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro prevenci sociálně patologických jevů (dále jen KpPSPJ RMČ),  
které se uskutečnilo ve středu 25.března 2015 

v zasedací místnosti č. 2 – Na Libeňském zámečku, Praha 8, od 16:30 hodin 
 

- Přítomni v 16:30 hod. : Kateřina Halfarová, Perla Kuchtová, Hana Zvolská, Lenka 
Majerová, Roman Faltýn, Michal Dunovský  

- Omluveni: Silvie Kratochvílová 
 

I.  Úvodní část 
 

� Předsedkyně komise Mgr. Kateřina Halfarová přivítala všechny přítomné členy 

komise, konstatovala, že jsou přítomny dvě třetiny členů komise, komise je tedy 

usnášení schopná a může hlasovat o schválení dnešního programu.  

� Předsedkyně seznámila členy s programem jednání, o jehož přijetí nechala následně 

hlasovat – program byl přijat všemi šesti přítomnými členy.  Pro – 6 – proti – 0- zdržel 

se - 0 

� Volba ověřovatele zápisu, navržena je Hana Zvolská. Hlasuje se o tom,  kdo je pro to, 

aby Hana Zvolská byla ověřovatelem zápisu: Pro – 6 – proti – O - zdržel se - O 

� Předsedkyně nechala dále hlasovat o účasti pozvaných hostů (Zuzany Nykodýmové a 

nprap. Evy Řádkové) na jednání komise. Pro – 6  -  proti - 0 -  Zdržel se - 0 

 
II.  Pracovní část  

 
� Představuje se první host - paní Zuzana Nykodýmová. Jedná se o zaměstnankyni OSV 

při ÚMČ Praha 8. Pracuje jako protidrogová koordinátorka, sbírá poznatky z MČ, které 

předává dále k řešení, zajišťuje spolupráci a kooperaci MČ P8 s MHMP, který ji 

metodicky vede.  Spoluúčastní se vypisování a realizace poskytování grantů. Pokud se 

týká věkové skupiny 18 – 30 let, jedná se o skupinu, která je nejvíce zastoupena 

v problematických skupinách v souvislosti se závislostmi ať již drogovými, či 

alkoholovými. (V 16:49 hod. přichází do komise pan Pešek). Pokračuje p. 

Nykodýmová – popisuje, že na P8 je metadonové centrum Na Bulovce a zanechává 

komisi kontakty na organizace, které na území MČ P8 v této souvislosti působí 

(Progresiv a K centrum). (V 16:54 hod. přichází do komise druhý host – nprap. 

Řádková, v 16:56 hod. pan Vybíral). P. Nykodýmová pokračuje na žádost komise 

v popisu MČ P8 z pohledu výskytu patologických jevů. Poukazuje na problémy 

v lokalitě Palmovka – díky značnému množství barů a tzv. nonstopů v okolí, se zde 



soustředí značné množství mladých dospělých, navíc díky stanici metra a nedaleké 

Bulovce je zde i značný výskyt drogově závislých občanů. Z pohledu věkové kategorie 

uvádí p. Nykodýmová, že mladí dospělí jasně převažují ve skupinách drogy a alkohol, 

mezi lidmi bez domova převažují starší dospělí. Poukazuje na problém, že do 

nízkoprahových zařízení může přijít kdokoli – zpravidla se vůbec nejedná o občany 

Prahy 8, byť zařízení je na jejím území. K dotazu komise p. Nykodýmová sděluje, že 

dle jejího názoru chybí aktuálně v P8 grantová a protidrogová komise. Jinak v P8 

nevidí dlouhodobý, přetrvávající problém. Uvítala by efektivnější a intenzivnější 

spolupráci se sousedními MČ, především z P3, P7 a P9, požaduje i nadále podporovat 

terénní programy. 

� Představuje se druhý host – nprarp. Řádková – PČR – ta sděluje, že z pohledu policie 

jsou problematické lokality v P8 následovně:  Palmovka, Libeň a Karlín – převažují 

drogy; Bohnice – krádeže do aut; Kobylisy – převažují kapesní krádeže. Nově se 

v Karlíně začala objevovat napadání seniorů mladými Romy. V parcích a keřích 

přebývají bezdomovci. Bulovka poukazuje na to, že díky přítomnosti metadonového 

centra musela zvýšit vlastní ostrahu, jelikož se značně zvýšila trestná činnost na jejich 

majetku, včetně vloupání do objektů nemocnice. K dotazu komise policistka sděluje, že 

byty jsou vykrádány nejvíce v Bohnicích.   

� Následuje společná diskuse mezi členy komise a oběma hosty. S diskuse nejvíce 

vyznívá, že na území Prahy 8 je nedostatek nízkoprahových klubů, že Praha 8 nemá 

samostatného metodika sociálních služeb a že by bylo vhodné, aby přinejmenším 

v Karlíně vznikl nový nízkoprahový klub, jelikož tam přítomný Romodrom 

dlouhodobě neplní svoji funkci. Od členů komise jsou vyslovovány typy na již 

fungující nízkoprahové kluby z jiných MČ, nejvíce zaujímají org. Bez tíže; Člověk 

v tísni; Jedna trojka (Proxima sociale) 

� V 18:OO hodin, opouštějí hosté jednání komise 

� Následuje 10ti minutová přestávka (v 18:10 hod. odchází pan Dunovský) 

� Po přestávce vyzývá předsedkyně komise členy, aby stanovili výstupy z dnešního 

jednání komise 

� Výstup I. – komise doporučuje zachování a podporu terénních služeb v oblasti 

protidrogové politiky  - hlasování – pro – 6 – proti – 0 – zdržel se – 0 (výstup I. byl 

přijat) 



� Výstup II.  – komise doporučuje na území MČ Prahy 8 vznik nízkoprahových klubů 

pro starší školní věk, až do mladší dospělosti – hlasování – pro – 6 – proti – 0 – zdržel 

se – 0 (výstup II. byl přijat) 

� Výstup III.  – komise doručí podnět radě MČ P8 pro uskutečnění tzv. „zkráceného 

řízení“, pro výběr nízkoprahových klubů – hlasování – pro – 2 - proti – 0 – zdržel se – 

4 (výstup č. III. Nebyl přijat) 

� Výstup IV.  – komise doručí podnět radě MČ P8 na změnu grantových podmínek tak, 

aby o grant mohly žádat i organizace neregistrované – následuje návrh předsedkyně 

komise, že se jedná o právnicky složitější téma a proto navrhuje, aby projednání tohoto 

výstupu bylo odloženo na příští jednání komise. Následuje hlasování o tom, zda se 

projednání výstupu č. IV bude odkládat na příští jednání komise – pro – 5 – proti 1 – 

zdržel se – 0 (projednání výstupu č. IV se odkládá na další jednání komise) 

� Posledním bodem k hlasování bylo odsouhlasení minulého zápisu z jednání komise, 

který všichni členové obdrželi elektronicky – hlasování o schválení minulého zápisu – 

pro – 6 – proti 0 – zdržel se – 0 (zápis byl schválen) 

III.  Závěr  
 

� Předsedkyně komise poděkovala členům za účast. 

� Příští jednání komise – viz přehled jednání komise pro rok 2015 

  

Komise pro prevenci sociálně patologických jevů 

Termíny konání 2015 

DATUM ČAS 

11.2. 16,30 

25.3. 16,30 

13.5. 16,30 

24.6. 16,30 

16.9. 16,30 

11.11. 16,30 

 

�  Jednání komise bylo předsedkyní ukončeno v 18:50 hodin.  

 

Zapsal: tajemnice komise Mgr. Dagmar Kubičíková………………….. 

Předsedkyně komise: Mgr. Kateřina Halfarová………………………… 



Ověřovatel zápisu: Hana Zvolská………………………….. 

 

 
 
 
Rozdělovník:  

e-mailem: Halfarová, Kuchtová, Zvolská, Kratochvílová, Majerová, Vybíral, Pešek, Faltýn, 
Dunovský,  

 


