NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ
ZÁVISLOSTI
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 296 153 222
fax: +420 296 153 264

Zápis z pracovní skupiny
„Prevence rizikového chování v prostředí noční zábavy“
6. 5. 2008
Přítomní: MUDr. Viktor Mravčík, Mgr. Barbora Orlíková, Eva Škrdlantová (NMS)
MUDr. Pavel Kubů (Ústav lékařské informatiky), Chavva Saberžanovová (o. s. Chilli.org),
Vojtěch Netík (o. s. Chilli.org), Daniel Kafka (Techno.cz), Jakub Černý (o. s. Podané ruce).
Hlavní projednávaná témata:
1. Safer Party Tour propagace:
a) Informační spot Radio 1 – domluva na podobě spotu
b) Webové stránky www.saferparty.cz – zajištěna doména, otázka zpracování
(resp. financování zpracování webu)
c) Informační letáky o jednotlivých drogách pro návštěvníky akcí, informační
leták o projektu, plakáty (počty, ČJ-AJ, revize textů letáků, přidání/odebrání
některých typů drog). Zajištění grafiky, vytištění. Otázka financování.
d) Hodnocení (bezpečnostní audit) jednotlivých akcí – prezentace promotérům
akcí
2. Sběr dat
a) Návrh dotazníku pro sběr dat o návštěvnících akcí
b) Návrh dotazníku pro bezpečnostní audit akcí (kontrola zázemí akce
s ohledem na bezpečnost a zdraví návštěvníků, rozhovor s promotérem,
dotazník pro zdravotnickou službu na akci)
3. Festivaly – první akce 20. 6. 2008, plánováno 11 festivalů
4. Konference na Summer of Love – organizační zajištění ze strany NMS, otázka
kooperace s promotéry a financování, pozvání zahraničních hostů. Termín 16. 8.
2008.
5. Financování – možnosti: MŠMT, Fórum zodpovědných výrobců lihovin, výrobci
zneužívaných sirupů proti kašli s DXM (Robitussin, Humex),

Závěry a úkoly:
Tomáš Zilvar – spolupráce na zajištění softwaru pro sběr/analýzu dat z dotazníků,
spolupráce na zajištění financování (MŠMT)
Viktor Mravčík – kontakt s farmaceutickými firmami, žádost o finanční podporu
projektu
Kateřina Škařupová – návrh dotazníků pro sběr dat
Barbora Orlíková – spolupráce na vytvoření textu o DXM a zaslání V. Netíkovi ke
zpracování, organizační zajištění konference na Summer of Love
Daniel Kafka – spolupráce na vytváření webu
Pavel Kubů – spolupráce na zajištění financí od Fóra zodpovědných výrobců lihovin
a dalších případných sponzorů
Chavva Saberžanovová – koordinace definitivní podoby informačních textů letáků,
koordinace tvorby webových stránek a zajištění komunikace s Rádiem 1 ohledně
spotu
Vojtěch Netík – koordinace definitivní podoby informačních textů letáků
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