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Zasedání rady
Rada mûstské ãásti Praha 2 mûla na
sv˘ch ﬁádn˘ch jednáních 28. února a 14.
bﬁezna 2006 na programu vãetnû informací celkem 103 body.
Z jednání vybírám: rada schválila poskytnutí grantÛ v oblastech mimo‰kolních aktivit
dûtí a mládeÏe, Ïivotního prostﬁedí, kultury,
sociálních sluÏeb a zdravotnictví, úpravy rozpoãtu v oblasti místní správy a ‰kolství, v˘roãní zprávu v oblasti poskytování informací,
odpisové plány Knihovny na Vinohradech
a Centra sociálních sluÏeb Prahy 2, termín
a program ﬁádného zasedání ZMâ, koncepci
prevence kriminality a programy prevence
drogov˘ch závislostí a kriminality, vybudování
informaãní kanceláﬁe na Karlovû nám. 7
a vypsání konkurzu na místo ﬁeditele Knihovny na Vinohradech. Vzala na vûdomí zprávu
Policie âR a mûstské policie o bezpeãnostní
situaci na území Mâ. Odvolala ﬁeditelky Z·
Slezská a ·J Vinohradská v souvislosti
s ukonãením provozu ‰kol.
RMâ souhlasila s vypsáním v˘zvy na dodavatele rekonstrukce v˘tahu, oprav domÛ
a budov ‰kol a jmenovala ãleny hodnotících
komisí, s poskytnutím úãelové dotace Gymnáziu JiÏní Mûsto, pracovi‰tû Sázavská, dále
se zámûrem uzavﬁít dohodu o prodeji hroznÛ
z Havlíãkov˘ch sadÛ, s pﬁeru‰ením provozu
v‰ech ‰kolních druÏin o velikonoãních a hlavních prázdninách, s likvidací movitého majetku, s neúplatn˘m pﬁevodem v˘poãetní techniky ‰kolám a s v˘bûrem dodavatele na rekonstrukci v˘tahu a osazení regulaãních prvkÛ
ústﬁedního topení. Rada také jmenovala vedoucí odboru kultury a informací.
Ke standardním bodÛm patﬁila bytová problematika a pronájem nebytov˘ch prostor
(pﬁechod nájmu, v˘mûny bytÛ, zveﬁejnûní
pronájmu bytu za smluvní nájemné, uzavﬁení,
prodlouÏení a zmûna nájemních a podnájem-

ních smluv, prodlouÏení dohody o poskytnutí
pﬁístﬁe‰í, zaji‰tûní náhradního ubytování, sníÏení ceny pronájmu, souhlas s podnájmem
a uzavﬁení splátkov˘ch dohod) nebo veﬁejného prostranství (nám. Míru), povolení vjezdu
na veﬁejná prostranství (nám. Míru) a do parkÛ firmám, zaji‰Èujícím jejich údrÏbu.
RNDr. Jan Polecha, radní (US – DEU)

Zasedání zastupitelstva
Z jednání 23. ﬁádného zasedání ZMâ
Praha 2, které se konalo 21. bﬁezna v budovû ÚMâ na námûstí Míru 20, vybíráme:
Zastupitelé nejprve zvolili ‰est pﬁísedících
Obvodního soudu pro Prahu 2 na funkãní období 2006 aÏ 2010. Po projednání udûlili ãtyﬁi
ãestná obãanství mûstské ãásti Praha 2, a to
prof. PhDr. Franti‰ku âernému, DrSc., Arno‰tu
Lustigovi, prof. MUDr. Václavu To‰ovskému,
DrSc. a Alenû VrzáÀové. ZMâ dále schválilo
poskytnutí grantÛ formou úãelové dotace na období roku 2006 a I. ãtvrtletí roku 2007 pro oblasti Ïivotního prostﬁedí, mimo‰kolních aktivit dûtí a mládeÏe, pro sociální oblast, oblast zdravotnictví, kultury a pro realizátory programu prevence drogov˘ch závislostí a kriminality. RovnûÏ
schválilo poskytnutí úãelové dotace Gymnáziu
JiÏní Mûsto, odlouãené pracovi‰tû Sázavská 5
ve v˘‰i 78 000 Kã. Zastupitelstvo rozhodlo
o smûnû pozemku parc. ã. 2281/14 ve vlastnictví obce a pozemku parc. ã. 2286/3 ve vlastnictví a. s. PraÏská plynárenská a schválilo odmûny neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva. S úpln˘m znûním zápisu ze zasedání se mÛÏete seznámit po jeho ovûﬁení na úﬁední desce v budovû ÚMâ Praha 2 na nám. Míru 20, v informaãní
kanceláﬁi úﬁadu nebo na www.praha2.cz.
Pﬁí‰tí zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 2,
které je veﬁejné, se bude konat 2. 5. 2006
od 16:00 v zasedacím sále ã. 614 v budovû
ÚMâ Praha 2, nám. Míru 20.
van

Informace k parlamentním volbám
Ve dnech 2. a 3. 6. 2006 se uskuteãní
volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky. Hlasování bude
probíhat v pátek 2. 6. od 14:00 do 22:00
a v sobotu 3. 6. od 8:00 do 14:00. Hlasovací lístky obdrÏí voliãi do schránek nejpozdûji tﬁi dny pﬁede dnem voleb, budou
k dispozici také pﬁímo ve volebních místnostech.
Voliãi, kteﬁí budou chtít hlasovat v jiném
volebním okrsku, neÏ kam spadají podle
místa svého trvalého pobytu, mohou jiÏ nyní u pﬁíslu‰ného obecního úﬁadu poÏádat
o vydání voliãského prÛkazu; ten jim
umoÏní hlasovat v kterémkoliv volebním
okrsku na území âR, nebo v kterémkoliv
zvlá‰tním volebním okrsku pﬁi zastupitelském úﬁadu v zahraniãí. Îádost o vydání
voliãského prÛkazu mÛÏe voliã podat osobnû u pﬁíslu‰ného obecního úﬁadu do stﬁedy
31. 5. 2006 do 16:00 (pﬁedloÏí svÛj platn˘
obãansk˘ prÛkaz nebo cestovní pas), anebo ji tomuto úﬁadu mÛÏe doruãit jinak, napﬁ.
po‰tou, a to nejpozdûji do pátku 26. 5.

2006 (podpis voliãe na takové Ïádosti musí
b˘t úﬁednû ovûﬁen). V Úﬁadu Mâ Praha 2
pﬁijímá Ïádosti odd. osobních dokladÛ
a evidence obyvatel v hale v pﬁízemí, vstup
také z ul. Jugoslávská 20, náv‰tûvní hodiny: po a st 8:00 – 17:30, út a ãt 7:30 –
16:00, pá 7:30 – 13:00. V˘dej vyhotoven˘ch voliãsk˘ch prÛkazÛ bude podle zákona probíhat od 18. 5. 2006; vydan˘ voliãsk˘
prÛkaz mÛÏe po tomto datu pﬁevzít voliã
v úﬁadû osobnû, nebo k pﬁevzetí udûlit plnou moc jiné osobû (podpis voliãe na plné
moci musí b˘t úﬁednû ovûﬁen), nebo úﬁad
voliãsk˘ prÛkaz voliãi za‰le.
Po pﬁíchodu do volební místnosti prokazuje voliã svoji totoÏnost a státní obãanství âR.
ObãanÛm, kteﬁí se chtûjí voleb zúãastnit, proto doporuãujeme, aby si zkontrolovali datum
platnosti svého obãanského prÛkazu nebo
cestovního pasu, pﬁípadnû aby vãas poÏádali
o vydání nového dokladu.
Mgr. Jarmila Cechnerová,
vedoucí odboru správních agend
ÚMâ Praha 2

Upozornûní ﬁidiãÛm
Podle sdûlení spoleãnosti KOMWAG, a. s. zahajuje ve ãtvrtek 11. kvûtna 2006 Technická správa komunikací hlavního mûsta Prahy ve vybran˘ch oblastech Prahy 2 komplexní údrÏbu komunikací (KUK). ¤idiãi a majitelé motorov˘ch vozidel by ve vlastním
zájmu nemûli parkovat ve dnech, kdy bude v oblastech vyznaãen˘ch dopravními znaãkami provádûna komplexní údrÏba komunikací, a bránit tak prÛjezdu strojÛ pro úklid komunikací.
Konkrétní informace na aktuálních plakátech, na internetov˘ch adresách www.praha2.cz a www.komwag.cz nebo v informaãní kanceláﬁi ÚMâ Praha 2 na nám. Míru 20.
Doporuãuje se rovnûÏ, aby ﬁidiãi sledovali dopravní znaãky v okruhu svého bydli‰tû.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

nabízí odprodej nemovitosti – pozemku parc. ã. 625/2 (zastavûná plocha)
o v˘mûﬁe 73 m2, v‰e zapsáno na LV 2037 pro obec Praha, k. ú. Vinohrady
Pﬁedmût nabídky – charakteristika:
Pozemek parc. ã. 625/2 (zastavûná plocha) je situovan˘ ve vnitrobloku ulic Blanická, Francouzská, Sázavská a Korunní. Jedná se o pozemek, kter˘ vznikl slouãením pozemku parc.
ã. 625/2 (pÛvodní v˘mûra 49 m2) a ãásti pozemku parc. ã. 625/1 (díl „a“ o v˘mûﬁe 24 m2), k. ú.
Vinohrady. Jeho celková v˘mûra ãiní 73 m2. Od zb˘vající ãásti pozemku parc. ã. 625/1, k. ú.
Vinohrady, je oddûlen opûrnou zdí na terénním zlomu.
Pﬁedmûtn˘ pozemek je dvorním prostorem za dvorní ãástí domu ãp. 768, Blanická ã. 4,
a je pﬁístupn˘ pouze z tohoto objektu (objekt není ve vlastnictví obce).
Základní hodnotící kritéria v˘bûru kupujícího:
a) v˘‰e nabízené ceny za shora uvedenou nemovitost (nabízená cena musí b˘t vy‰‰í,
neÏ je cena 125 000,- Kã stanovená znaleck˘m posudkem ze dne 12. 11. 2005)
b) navrhovan˘ zpÛsob a lhÛta úhrady kupní ceny (preferována je co nejkrat‰í lhÛta)
PodpÛrná kritéria:
DÛvûryhodnost pﬁedkladatele – doloÏit bezúhonnost ãi bezdluÏnost vÛãi státu (Finanãní
úﬁad, âeská správa sociálního zabezpeãení, V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna), u právnick˘ch
osob v˘pis z obchodního rejstﬁíku, Ïivnostensk˘ list, struãn˘ popis ãinnosti a ãestné prohlá‰ení, Ïe nemá závazky po splatnosti.
Nabídku s uvedením závazné v˘‰e kupní ceny doruãte
v zalepené obálce do podatelny Úﬁadu mûstské ãásti Praha 2, nám. Míru 20.
Uzávûrka pﬁijetí nabídek je 25. 4. 2006 v 15.00 hod.
Na obálce zﬁetelnû vyznaãte:
„Prodej pozemku parc. ã. 625/2, k. ú. Vinohrady, Praha 2 - NEOTVÍRAT!“
BliÏ‰í informace o objektu lze obdrÏet po pﬁedchozí telefonické dohodû u správní firmy
IS REAL – adresa: Korunní 15, Praha 2, tel.: 221 592 611, 221 592 632 nebo u Mgr. Hronské ãi Mgr. Hanãla, Úﬁad mûstské ãásti Praha 2, odbor majetkov˘, nám. Míru 20, 5. patro,
ã. dveﬁí 530, 517, tel.: 236 044 370, 236 044 317.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo odmítnout pﬁedloÏené nabídky nebo v˘bûrové ﬁízení zru‰it.

Praha 2 rozdá na grantech několik milionů korun
Zastupitelstvo schválilo 21. bﬁezna
grantové programy, které vypsala mûstská
ãást na rok 2006 a 1. ãtvrtletí 2007. Jednotliv˘mi projekty se zab˘valy odborné komise RMâ, které je vyhodnotily a navrhly ke
schválení. Finanãní prostﬁedky na podporu
vybran˘ch projektÛ budou poskytnuty formou úãelov˘ch dotací.
V oblasti volného ãasu dûtí a mládeÏe Praha 2 podpoﬁí 64 projektÛ ãástkou 700 000 korun. Jsou to napﬁ. aktivity Palaestry, Domu
dûtí a mládeÏe Praha 2, Junáka, mentálnû
postiÏen˘ch sportovcÛ v ASK Impuls apod.
Na 27 projektÛ zamûﬁen˘ch na poskytování sociálních sluÏeb seniorÛm, dûtem
a dospûl˘m se zdravotním postiÏením a dal‰ím specifick˘m skupinám, Ïijícím v mûstské
ãásti, schválilo zastupitelstvo ãástku ve v˘‰i
770 000 korun – jde zejména o aktivity v poskytování pobytov˘ch sluÏeb a pﬁi pﬁímé péãi
o klienty.
V oblasti Ïivotního prostﬁedí pﬁispûje Mâ
ãástkou 15 000 Kã na dva pﬁihlá‰ené projekty: provoz útulku PraÏského spolku ochráncÛ
zvíﬁat pro opu‰tûné koãky a provoz internetov˘ch stránek Chcete nás?, kde jsou uveﬁejÀovány údaje o psech a koãkách umístûn˘ch
v útulcích.
V oblasti kultury bylo pﬁihlá‰eno 52 grantov˘ch projektÛ, na které mûstská ãást vyãlenila ãástku 1 150 000 korun – napﬁ. Císaﬁsk˘

Mûstská ãást letos mj. pﬁispûje na oslavy 135. v˘roãí zaloÏení spolku Vltavan v Praze, jejichÏ
souãástí bude i tradiãní Podskalské odpoledne
Foto: vla

prÛvod Karla IV., 10. roãník Jarmarku u Ludmily, festival Vy‰eHrátky, 4. Podskalské setkání Na V˘toni a 135. v˘roãí zaloÏení spolku
Vltavan v Praze, 14. roãník festivalu Folklór
bez hranic.
Devût aktivit v oblasti zdravotnictví, zamûﬁen˘ch na preventivní programy, rehabilitaãní
a rekondiãní ãinnosti a na jiné aktivity, dostane
500 000 korun: napﬁ. projekty Rekondiãní pobyt Svazu tûlesnû postiÏen˘ch a Fyzioterapeutická péãe pﬁi DS AKORD.

DOBRÁ ZPRÁVA
V pátek 10. bﬁezna 2006 se koneãnû
mûstské ãásti Praha 2 a zástupcÛm spoleãnosti Pavilon, a. s. podaﬁilo najít konsenzus.
V˘sledkem dohody bude znovuotevﬁení Vinohradského pavilonu. Souãasn˘ uÏivatel b˘valé trÏnice, spoleãnost Pavilon, a. s., se zavázal, Ïe Vinohradsk˘ pavilon bude 12. dubna
zpﬁístupnûn veﬁejnosti. Otevﬁena má b˘t podstatná ãást prodejní plochy a samoobsluha
potravin.
Pﬁes poãáteãní neshody ohlednû v˘‰e
zhodnocení jiÏ dﬁíve realizované rekonstrukce
a pﬁípadn˘ch budoucích investic mûstská ãást
a zmínûná spoleãnost nalezly ﬁe‰ení pﬁijatelné pro obû strany. Pﬁedev‰ím v‰ak pro obãa-

Zastupitelé schválili rovnûÏ 1 600 000 Kã,
urãen˘ch pro realizátory Programu prevence
drogov˘ch závislostí a kriminality Mâ Praha 2
pro období roku 2006 aÏ 1. ãtvrtletí roku 2007
– na prevenci drogov˘ch závislostí jeden milion korun a na prevenci kriminality 600 000
korun. Byly podpoﬁeny zejména osvûdãené
a dlouhodobû fungující projekty, u kter˘ch
jsou viditelné efektivní v˘sledky: napﬁ. aktivity
obãansk˘ch sdruÏení âlovûk ãlovûku, Prevcentrum, Projekt ·ance, Palaestra.
van

Pavilon bude otevřen v dubnu

ny, kteﬁí od ãervna loÀského roku nemohli vyuÏívat sluÏeb a nákupních pﬁíleÏitostí, tolik potﬁebn˘ch v této ãásti Vinohrad.

Dosavadní vztahy s Pavilonem, a. s. zÛstanou nedotãeny a pokud do budoucna nastane potﬁeba dal‰ích úprav objektu, projedná
je vÏdy uÏivatel s pﬁedstihem s mûstskou
ãástí tak, aby nedocházelo ke zbyteãnému
uzavﬁení objektu. V pﬁípadû souhlasu mûstské ãásti Praha 2 s úpravami se vÏdy uzavﬁe
dílãí dohoda, na základû které obci nevznikne
závazek k úhradû nákladÛ realizovan˘ch uÏivatelem a ani nebude pﬁi skonãení uÏívání
objektu povinna hradit uÏivateli hodnotu toho,
o co se zv˘‰ila hodnota nemovitosti v dÛsledku novû proveden˘ch úprav.
Jana âernochová,
zástupkynû starosty Mâ Praha 2 (ODS)

Obvodní soud pro Prahu 2 má nedostatek přísedících
VáÏení spoluobãané,
obracím se na vás jako pﬁedseda Obvodního soudu pro Prahu 2, obvodu, ve kterém
Ïijete nebo pracujete.
Na základû ãl. 81 hlavy ãtvrté Ústavy âeské republiky vykonávají soudní moc jménem
republiky nezávislé soudy. Podle § 34 odst. 2
zák. ã. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,
v platném znûní rozhodovací ãinnost okresního (obvodního) soudu vykonávají soudci
a pﬁísedící. Obvodní soud pro Prahu 2 se jiÏ
del‰í dobu pot˘ká s nedostatkem pﬁísedících,
kteﬁí jsou pro v˘kon jeho rozhodovací ãinnosti
nezbytní. Vzhledem k souãasnému poãtu
soudcÛ by mûl b˘t optimální poãet pﬁísedících
u na‰eho soudu asi 45 osob. V praxi je v‰ak
situace jiná. Aktuální poãet pﬁísedících se pohybuje okolo 30 – 35 osob, záleÏí na tom,
kdy pﬁísedícím konãí mandát, zda chtûjí ve
funkci pokraãovat, zda se jednání soudu pravidelnû zúãastÀují a pﬁedev‰ím na tom, zda
jsou zvoleni na pﬁíslu‰né funkãní období.

Zcela neoãekávanû zastupitelstvo Prahy 2 na
bﬁeznovém zasedání odmítlo deset kandidátÛ
na funkci pﬁísedících. Soud se dostal na pokraj situace, kdy mÛÏe b˘t problematické ﬁádnû zajistit v‰echny jeho ãinnosti. V takovém
pﬁípadû jiÏ nejde pouze o moÏné prÛtahy obãanskoprávních ﬁízení, ale i o vãasn˘ postih
kriminality v obvodu Prahy 2.
Pﬁísedící vykonávají svoji funkci v obãanskoprávním ﬁízení v pracovních vûcech
a v trestním ﬁízení v pﬁípadech, ve kter˘ch tak
stanoví zákon. Jejich potﬁeba na tomto úseku
je vy‰‰í a je zdÛraznûna skuteãností, Ïe pﬁi
odroãení hlavního líãení musí dal‰í jednání
probíhat ve stejném sloÏení senátu.
Obracím se proto touto formou na obãany
Prahy 2, pﬁípadnû na osoby, které v na‰em
obvodû pracují, kter˘m nejsou lhostejné pojmy
spravedlnost, morálka nebo odpovûdnost, aby
zváÏili moÏnost stát se pﬁísedícím Obvodního
soudu pro Prahu 2. V souãasné dobû ãiní pau‰ální náhrada za v˘kon funkce 150 korun za

den. Zasedání se konají jednou, nûkdy i vícekrát za mûsíc, podle potﬁeby soudu a moÏností
pﬁísedících, a trvají pÛl dne, nûkdy i cel˘ den.
Potﬁebujeme ná‰ sbor roz‰íﬁit zejména o mlad‰í roãníky, aby ve funkci pÛsobil reprezentativní
vzorek v‰ech obãanÛ obvodu Prahy 2 a ne
pﬁeváÏnû pﬁísedící v dÛchodovém vûku. I kdyÏ
právû tyto osoby jsou nejspolehlivûj‰ími, s dostateãn˘m mnoÏstvím Ïivotních zku‰eností.
Obãané, kteﬁí se chtûjí stát pﬁísedícími Obvodního soudu pro Prahu 2, musí b˘t pﬁedev‰ím bezúhonní, s místem bydli‰tû nebo pracovi‰tûm v Praze 2. BliÏ‰í informace vám poskytne odbor správních agend Úﬁadu mûstské ãásti Praha 2 nebo správa Obvodního
soudu pro Prahu 2, Legerova 7.
VáÏení spoluobãané, vûﬁím, Ïe se s vámi
pﬁi na‰í nároãné a odpovûdné práci setkáme
a spoleãnû budeme ﬁe‰it trestní a obãanskoprávní vûci na‰eho obvodu.
JUDr. Ivan Kratochvíl,
pﬁedseda Obvodního soudu pro Prahu 2

Ze zprávy o bezpečnostní situaci v naší městské části
RMâ se na svém jednání 14. bﬁezna, za
pﬁítomnosti ﬁeditelÛ státní i mûstské policie, zab˘vala mj. bezpeãnostní situací na
území Mâ Praha 2 v roce 2005. Fakta dokazují patrn˘ nárÛst ãinnosti mûstské policie pﬁi ﬁe‰ení pﬁestupkÛ (79 140 v r. 2004,
93 596 pﬁestupkÛ v r. 2005). Rada dále
schválila Koncepci prevence kriminality
Mâ Praha 2 na období 2006 – 2008, Program prevence drogov˘ch závislostí
a program prevence kriminality na místní
úrovni pro období roku 2006 aÏ I. ãtvrtletí
2007. Na podporu projektÛ pﬁi realizaci
programu protidrogové prevence a prevence kriminality Mâ schválilo zastupitelstvo 21. bﬁezna ãástku 1 600 000 Kã
v rámci leto‰ního grantového programu.
Mûstská ãást vloni zadala u firmy IBRS,
s. r. o. zpracování sociologického v˘zkumu
Anal˘za pocitu bezpeãí – Praha 2. V˘zkum se
konal v záﬁí 2005 ve 403 náhodnû vybran˘ch
domácnostech formou dotazníkového ‰etﬁení.
Respondenti za nejzávaÏnûj‰í problémy v Mâ
oznaãili kriminalitu v ulicích a v prostﬁedcích
MHD, pouliãní prostituci. Pocity ohroÏení mají
spí‰e Ïeny a obãané ve vûku 50 – 59 let. Více neÏ dvû tﬁetiny respondentÛ z Prahy 2 jsou
spokojeny s prací mûstské policie a Policie
âR a pro zlep‰ení bezpeãnosti preferují zv˘‰ení poãtu policistÛ v ulicích, posílení pravomocí mûstské policie a chtûjí více zaﬁízení,
kde by mládeÏ mohla trávit voln˘ ãas.
Prevence kriminality
Pachatelé majetkové trestné ãinnosti a loupeÏí se vût‰inou zamûﬁují na finanãní prostﬁedky a pﬁedmûty, které lze rychle zpenûÏit
(mobily, autorádia, cennosti ponechané ve vozidle). Ve spolupráci s Policií âR a s mûstskou policií se Mâ Praha 2 snaÏí pﬁispût pre-

ventivními opatﬁeními
ke zlep‰ení situace,
napomáhat zv˘‰ení
pocitu bezpeãí a informovanosti obãanÛ.
DÛleÏit˘m faktorem pﬁi
sniÏování kriminality je
ãinnost stráÏníkÛ –
okrskáﬁÛ. V souãasné
dobû je obsazeno
v‰ech 15 okrskÛ a nûkde pÛsobí i dva stráÏníci. Praha 2 se bude
finanãnû podílet na budování mûstského kamerového systému.
Bude mj. pokraãovat
v materiální podpoﬁe
ãinnosti obou policií
a poskytovat jim vhodné prostory. Pro obãany, ‰koly, firmy a dal‰í
subjekty se pﬁipravuje aktualizovaná publikace
o nejvût‰ích bezpeãnostních rizicích. Kromû
toho chce Mâ postupnû budovat dodateãné
osvûtlení v lokalitách se zv˘‰enou kriminalitou
(nepﬁehledná místa, parky, prÛchody). I nadále bude pokraãovat pravideln˘ dozor na osmi
pﬁechodech v blízkosti základních ‰kol a pﬁi
vyuãování v okolí ‰kolních budov.
Protidrogová prevence
Mûstská ãást preferuje ve své protidrogové politice ochranu obãanÛ pﬁed negativními
dÛsledky drog a podporuje osobní rozhodnutí
pro Ïivot bez drog. V oblasti primární prevence se zamûﬁuje na dûti a mládeÏ, tedy na
programy, které ovlivní jejich chování a dovedou je k odmítání legálních i nelegálních drog.
Cílená v˘chova je pﬁipravována jiÏ pro dûti

pﬁed‰kolního vûku. Dále jsou podporovány
programy zamûﬁené na dostupnou a profesioFoto:pomoc
len lidem, pﬁicházejícím do styku
nální
s drogami a ﬁe‰ícím problémy spojené s jejich
uÏíváním. Vzhledem k vysoké koncentraci lidí
ve stádiu ménû ãi více pokroãilé závislosti na
nealkoholov˘ch drogách, kteﬁí se pohybují na
volnû pﬁístupn˘ch prostranstvích Prahy 2, bude mûstská ãást podporovat práci sociálních
pracovníkÛ zab˘vajících se touto oblastí. Cílem je pﬁedev‰ím minimalizace zdravotních
a sociálních rizik, spojen˘ch se zneuÏíváním
návykov˘ch látek.
Poznámka: Podrobné informace o programu prevence drogov˘ch závislostí a programu prevence kriminality Mâ Praha 2 naleznete na www.praha2.cz.
svo/van

