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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PROTIDROGOVÉ PREVENCE 

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“  

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

 

DATUM:    24. 05. 2019 

MÍSTO KONÁNÍ:    Magistrát města Ostravy  

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Aktuality 

2. Konference – tabulka nápadů 

3. Lidé lidem 2019  

4. Karty aktivit – plnění 

5. Organizační záležitosti 

 

Manažer pracovní skupiny přivítal přítomné členy (viz prezenční listina) a 

zahájil jednání. 

Ad 1) Aktuality 

Kateřina Ciklová: Informace, že se na jedné základní škole objevila látka 

kratom. P. Horák informuje přítomné členy o této bylině, která má stimulační 

efekt, ve vyšších dávkách až sedativní efekt. Funguje např. jako substituce 

marihuany, rizika nejsou přesně zmapovaná, nebezpečné jsou kombinace 

s jinými látkami. Plánuje se konzultace s právníkem - zvážení zavedení 

formule do školních řádů zákaz nejen návykových látek, ale zákaz např. 

psychoaktivních látek, které mají vliv na vědomí člověka. Diskuze nad látkami, 

se kterými žáci přichází do styku a ovlivňují jejich vnímání a jednání (léčiva, 

stimulační látky, energetické nápoje aj.). P. Horák informuje o „trendu“ 
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středoškoláků – kombinace léčiv. Námět, zda nezapracovat toto téma na 

připravovanou konferenci. 

Informace, že „scientologové“ (org. Řekni drogám ne, řekni ano životu) opět 

rozdávají letáky typu „Řekni drogám ne.“, „Bereš, zemřeš.“ aj. 

P. Horák:  

o informace o připravované akci FestAbsolvent – 22. 6. 2019 (14-22hod.) 

na zahradě Renarkonu, Mariánskohorská 1328/29, Ostrava. Jedná se o 

festival příznivců zotavení ze závislosti. Cílem je propagovat a podpořit 

všechny, kdo se zotavil z jakékoli závislosti. Na akci je připravován 

hudební program, výstava obrazů J. Šátka, mluvené slovo, občerstvení, 

aktivity pro děti. Hlavní host je překvapením. Doporučený příspěvek 

100,- Kč. Událost na akci je také na sociální síti Facebook. 

o informace o záchytu syntetických kanabinoidů, na Opavsku, 

s hospitalizací. Jednalo se o izolovanou událost, neobjevil se další 

případ. Informace o tom, že syntetické kanabinoidy se objevují i mezi 

dětmi, ale ne ve velkém množství – neukazují se na klasických testech. 

Informace z terénu, že se tyto látky objevují především mezi lidmi na 

ulici. 

o v lednu 2019 byly publikovány výsledky studia „Medical cannabis 

patterns of use and substitution for opioids & other pharmaceutical 

drugs, alcohol, tobacco and illicit substances; results from a cross-

sectional survey of authorized patients“ a to v časopise Harm Reduction 

Journal. Výzkum probíhal v Kanadě. Zjištění, že konopí funguje jako 

náhrada jiných látek. Diskuze mezi členy nad účinky dlouhodobého 

užívání marihuany a vlivem užívání na děti a mladistvé. 

 

Ad 2) Konference – tabulka nápadů 

Zastřešujícím tématem je „Spolupráce“. Konference se uskuteční v listopadu 

2019 (7.-8.11. nebo 14.-15.11.).  

o Témata příspěvků: Diagnostika závislostí, postavení alkoholu na mapě 

závislostí v ČR, Děti a mládež: ambulance vs. rezidence, Co dělat se 

„závislostí“, Zapojení rodiny do programu léčby – práce se sociálním 

prostředím, Role rodičů při léčbě závislostí, Nové „trendy“ na drogové 

scéně mladistvých, Zneužívání, nadužívání psychiatrických léků 

mladistvými, Práva dítěte versus práva klienta v soc.službách, 

netolismus, gambling, live sázky. 
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o Struktura konference: 2 dny, prezentační a pracovní bloky (způsob 

prac.skupin, workshopů), jeden blok věnován lidem se zkušeností 

(nejspíše z Klubu Absolvent) organizují si sami. Večerní program 

v Pantu – panelová diskuze pro veřejnost + koncert. 

o Námět místa: OSU, MMO, Pant, Cooltour 

P. Horák hovoří o příspěvku od Rozkoše bez Rizika, který bude zařazen do 

programu konference. Jedná se o příspěvek s diskuzí na téma „Na cestě ke 

změně se ŽÁBOU (Bufo Alvarius) s podporou a respektem“, pod vedením paní 

Miroslavy S.  

Diskuze mezi členy skupiny nad tématy příspěvky. Návrh na zařazení 

příspěvku, jak pracovat s alternativními přístupy, které se rozmáhají mezi 

mladými (např. šamanismus), jak vnímají psychoaktivní látky (např. rituální 

užívání), informace pro veřejnost a blízké těch, kteří inklinují k těmto směrům; 

informace o návrhu zařazení informací také o rizicích. P. Horák informuje o 

Centrum Asaya a možné účasti jednoho z přispěvatelů na této konferenci 

(např. Ondřej Bahník). Diskuze mezi členy na toto téma. P. Horák informuje o 

české společnosti Beyond Psychedelic (Rita Kočárová). Tip na Centrum 

HOLOS (MUDr. Hrabánek). Návrh na oslovení DALET institutu (program Kids‘ 

Skills). 

Návrh členů skupiny na zajištění prostor na realizaci celého programu 

konference v prostorách Cooltouru, a to v souvislosti s větší kapacitou, 

vhodnými prostory, méně uniformním prostředím, které by mohlo nalákat 

veřejnost. Diskuze – prostory, zajištění občerstvení, rozpočet, akreditace 

MPSV (období na přelomu červen/červenec) nebo MV.  

 

Ad 3) Lidé lidem 2019 

P. Horák předává informace o akci. Domluva nad tím, co jednotliví členové 

chtějí propagovat – dodat propagační materiály a letáky do stánku. Domluva 

nad provozem stánku: dopoledne 9:00 – 12:00hod. a odpoledne 13:00 – 

16:30hod.  

Domluveno následující zajištění stánku: 

9-11hod. – Modrý kříž v České republice 

11-13hod. – Renarkon (Terén Ostrava) 

13-15hod. – Renarkon (Doléčovací centrum) 
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15-17hod. – Arka CZ 

 

Ad 4) Karty aktivit – plnění  

Klub Absolvent – recovery koučování, FestAbsolvent, konference – vše dle 

plánu, jak bylo naplánováno.  

 

Ad 5) Organizační záležitosti 

P. Horák informuje členy PS o možnostech: 

- využití prostor v tiskovinách Radniční listy a využití prostoru např. s prevencí 

kriminality. 

- zadání podkladové studie pro podporu nových služeb, či rozšíření těch 

stávajících. 

 

Termín příštího jednání PS: domluva, že se členové domluví prostřednictvím 

hlasování na termínu příštího jednání 14.6.2019 nebo 28.6.2019. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Eva Čechová 

 

 

  


