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Zápis z pracovní skupiny 
„Prevence rizikového chování v prostředí noční zábavy“ 

6. 3. 2008 12,00 – 13,30 hod. 
 
Přítomní: MUDr. Viktor Mravčík, Mgr. Barbora Orlíková (NMS) 
 
MUDr. Pavel Kubů (Ústav lékařské informatiky), Bc. Michal Kandler (o. s. CPPT), Petr 

Klement (o. s. CPPT), Jiří Valnoha, MA (o. s. Podané ruce), Petra Chavva Saberžanovová 

(o. s. Chilli.org), Vojtěch Netík (o. s. Chilli.org), Tomáš Zilvar (xPublishing).  

  

I. Spolupráce o. s. Chilli.org a Xmag – proběhla schůzka ohledně plánovaného 
projektu na letní festivaly v roce 2008, ujasnění si formy spolupráce a pozic 
jednotlivých aktérů. Domluvena spolupráce na 8 letních festivalech včetně 
Summer of Love, Rock for People a Creamfields. Pomoc Xmagu bude spočívat 
v pomoci s propagací, zapůjčení stanu a zajištění dopravy na akce.  

I. Chilli.org – nový web na www.chilliorg.cz. Projekt v současnosti funguje 5 let, 
zčásti svépomocí, zčásti za podpory pořadatelů. Ze strany Chilli.org požadavek 
na nespojování případné účasti represivních složek (např. policisté kontrolující 
řidiče odjíždějící z akce) s jejich projektem a také nespojování jejich projektu 
s komerčními subjekty a podporou legálních drog. Nezávislost ve volbě a 
způsobu propagace případných sponzorů. Plánované představení projektu na 
AT konferenci (květen 2008, Měřín).  

III. Informace o trendech na taneční scéně – taneční scéna se mění, elektronická 
taneční hudba již vychází z módy, nastupuje trend hip hopu apod. MDMA 
(extáze) není již tolik populární, spíše se znovu vrací alkohol a marihuana, 
objevují se nové drogy (dextrometorfan, který je součástí sirupů proti kašli 
Robitussin a Humex) a kombinace drog (dextrometorfan + alkohol). Ze 
stimulačních drog je nově populární kokain. Koresponduje s mezinárodními 
trendy.  

IV. Pilotní zastřešující projekt Prevence rizikového chování v prostředí noční zábavy 
– spolupráce několika nízkoprahových zařízení, které se budou podílet na 
zajištění preventivních a harm reduction aktivit na letních akcích (chilli.org, o. s. 
Podané ruce, o. s. CPPT, o. s. Prevent). Projekt je potřeba připravit včetně 
rozpočtu a představit na dalším zasedání RVKPP s požadavkem na finance. 
V případě, že RVKPP neschválí finanční prostředky pro tento projekt, bude 
potřeba nalézt vhodné alternativy (Fórum zodpovědných výrobců lihovin apod.) 
Pro RVKPP by bylo vhodné připravit i další materiály (časopis Xmag – tématické 
číslo zaměřené na drogovou problematiku, vybrané materiály na CD, preventivní 
letáky apod.). Vytvoření „národní sítě“ harm reduction programů včetně tvorby 
metodických materiálů ve spolupráci jednotlivých organizací.  

V. Proběhne interní schůzka zástupců organizací podílejících se na přípravě 
pilotního projektu – 20. 3. 2008.  

http://www.chilliorg.cz/


  2/2 

 

VI. Příští setkání celé pracovní skupiny se bude konat 27. 3. 2008 v 10 h 
v prostorách NMS.   

  
 
Závěry a úkoly:  

I. Zpracovat materiál (pilotní projekt včetně rozpočtu a přílohy) pro zasedání 
RVKPP v dubnu 2008  (pracovní název projektu je „Bezpečná akce“).  

II. Tanec a drogy 2007 (NMS) – zveřejnění výsledků studie  
III. Zaslat účastníkům skupiny materiály týkající se práce pracovní skupiny 

Prevence zneužívání syntetických drog v elektronické podobě (Orlíková).  
IV. Tématické číslo časopisu Xmag zaměřené na drogovou problematiku 

(spolupráce Chilli.org, xPublishing) 
  
Další informace  
Podrobné informace o dextrometorfanu v AJ: 
http://www.erowid.org/chemicals/dxm/dxm.shtml 
 
Přílohy:  
Tisková zpráva NMS ke studii Tanec a drogy 
Články v médiích o studii Tanec a drogy 
Výsledky studie Tanec a drogy 

http://www.erowid.org/chemicals/dxm/dxm.shtml

