
Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

1 

 

Z Á P I S 
 

16. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví  
a protidrogovou problematiku (dále jen „VSBBP“) 

  
dne 04.04.2016 od 13:30 hodin 

v objektu Žitná 51, Praha 1 
 

 
Zahájení jednání: jednání bylo zahájeno v 13:30 hod.  

Ukončení jednání: jednání bylo ukončeno v 14:35 hod.  

Přítomni: JUDr. Dana Maršálková (odborník) 
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ Praha 1: Mgr. Ladislav Varga, DiS. 
 
Omluveni: Mgr. Šárka Táborská (předseda), ThDr. Kateřina Klasnová (člen ZMČ P1),  

Mgr. Karel Ulm, MPA (odborník), PhDr. Matěj Trávníček (odborník), Ing. Renata 
Banzetová (zaměstnanec ÚMČ Praha 1) 

 
Nepřítomni: Bc. Helena Čelišová 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemník výboru 
 
Program jednání: 
1. Prohlídka nebytových prostor na adrese Žitná 51, Praha 1 
 
1. Prohlídka nebytových prostor na adrese Žitná 51, Praha 1 
V návaznosti na lednové jednání VSBBP, kdy Mgr. Varga, DiS., protidrogový koordinátor 
informoval přítomné členy VSBBP o dokončených rekonstrukčních pracích, kdy se nebytový 
prostor v objektu Žitná 51 dovybavil nábytkem, technickými prostředky apod., koncem ledna 
se zde otevřela adiktologická ambulance, která slouží zejména klientům motivovaným ke 
změně svého životního stylu, kteří jsou k léčbě doporučeni z dalších odborných zařízení, a 
v průběhu tohoto roku by měla být otevřena další služba, kterou bude poradna pro rodiče 
SANANIM, bylo navrženo na březnovém jednání Mgr. Táborskou, předsedkyní VSBBP objekt 
navštívit a ujistit se, že zde nedochází k nízkoprahovým službám. Termín návštěvy objektu 
Žitná 51 byl stanoven na 4. dubna v rámci jednání VSBBP a současně na ni byli pozváni i 
členové Komise sociální.  
Za SANANIM, z. ú. byla na prohlídce přítomna Mgr. Štěpánka Čtrnáctá, vedoucí poradny pro 
rodiče a Tomáš Vejrych, vedoucí Adiktologické ambulance.  
Obě služby fungují od ledna 2016 a postupně se rozjíždějí. V současné době má poradna cca 
300 klientů ročně, což je údaj ještě z doby, kdy poradna fungovala v ul. Školská. Stejný objem 
klientů je očekáván v objektu Žitná 51. Do poradny dochází zejména blízké osoby uživatelů 
návykových látek, v odůvodněném případě i uživatelé motivovaní ke změně chování.  
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Mgr. Čtrnáctá byla Mgr. Vargou, protidrogovým koordinátorem upozorněna na nutnost 
zachovat ve Školské ulici takový provoz, který bude v souladu se smlouvou o pronájmu, 
uzavřenou dříve mezi městskou částí Praha 1 a Sananimem.  
Adiktologická ambulance očekává cca 35 klientů ročně, v současné době služeb využívá 8 
osob. Poskytované služby jsou "nemedicínské", tedy žádné léky ani substituce, používána je 
terapie, a to jak individuální, tak skupinová. 
Střediska využívají 5. patro provizorně, výhledově by se měla přestěhovat do prvních dvou 
podlaží, kde v současné době probíhají rekonstrukce. Termín ukončení rekonstrukcí je cca za 
dva měsíce, předpokládá se jisté prodloužení termínu. V těchto prostorách bude zároveň 
ordinace psychiatra a pobočka CADAS (substituce), která nyní funguje na poliklinice ve 
Spálené ulici. 
Paní Mgr. Čtrnáctá i pan Vejrych referovali o svých projektech ochotně, v závěru nám byla  
umožněna prohlídka všech prostor, které má Sananim v Žitné 51 k dispozici.  
Během návštěvy jsme nezaznamenali žádné negativní jevy v domě ani v jeho okolí, ve 
středisku žádný klient nebyl. 
 
Z důvodu nepřítomnosti předsedkyně Mgr. Táborské ověřuje zápis po domluvě členka VSBBP 
JUDr. Maršálková. 
 
 

         JUDr. Dana Maršálková 

     v. r. 

  

 

 Součástí zápisu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku je prezenční listina. 


