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 Iniciativa Safer Party  
 
Chilli.org, o. s. 
Imrychova 885,  
143 00 CZ, Praha 4 
IČ: 28554914 
Tel.: 602 877 603 

 

Tisková zpráva Iniciativy Safer Party 
 
Název:  
Safer Party Tour 2008 - Projekt zvyšující pohodu a snižující rizika nočního života 
 
Datum uvolnění zprávy:  
23. 5. 2008  
 

Text: 
Výzkumné studie provedené EMCDDA1 mezi mládeží v tanečních a hudebních podnicích v různých 
zemích přinášejí v případě konzumace nelegálních drog mnohem vyšší odhadovanou prevalenci, než je 
hodnota uváděná u běžné populace. Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel 
v ČR, jejíž výsledky byly shrnuty ve výroční zprávě NMS2 za r. 2004, dokládá, že osoby, kterým byla droga 
nabídnuta, nejčastěji uváděly, že k tomu došlo v klubu nebo na diskotéce. Výsledky odborné studie Tanec 
a drogy 2007 ukazují na zvýšený výskyt zneužívání alkoholu, drog a jejich kombinací v prostředí noční 
zábavy, zejména na nárůst užívání pervitinu a především kokainu na taneční scéně.  
 
Safer party tour 2008 na stávající situaci reaguje navázáním intenzivní spolupráce nestátních neziskových 
organizací, jež se zabývají terénní prací na taneční scéně. Projekt je výsledkem činnosti pracovní skupiny 
„Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích“ složené z organizátorů tanečních akcí, 
zástupců Centra adiktologie, státních i nestátních organizací a výzkumných pracovníků při RVKPP.3 
 
Koordinátorem projektu je občanské sdružení Chilli.org, které společně s pražským o.s. SANANIM, 
brněnským o.s. Sdružení Podané ruce (Wallhala a Extc.cz), plzeňským o.s. CPPT a jihočeským o.s. 
Prevent navštíví největší letní taneční festivaly roku 2008 a nabídne účastníkům svoje specifické 
preventivní projekty zaměřené na taneční scénu.  
 
Myšlenkou projektu Safer Party Tour 2008 je propojení jednotlivých programů s možností rozšířit, 
zatraktivnit a současně zvýšit dostupnost služeb prevence rizik nočního života na taneční scéně 
 
Hlavním cílem Safer party tour 2008 je poskytování objektivních informací o legálních a ilegálních 
psychoaktivních látkách způsobem a formou atraktivní pro mladé lidi v prostředí, kde problémy spojené 
s jejich konzumací často vznikají. Informace popisují jak substance samotné, tak jejich krátko a 
dlouhodobé, žádoucí i nežádoucí účinky, postupy minimalizace rizik při užití a trestněprávní souvislosti 
jejich konzumace. Poskytování objektivních a pravdivých informací v prostředí nočního života je vysoce 
účinná a efektivní metoda ochrany mladých lidí před možnými zdravotními či právními důsledky příliš 
divokého mejdanu.  
 

                                                 
1 EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové 
závislosti 
2 Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 
3 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
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Organizace sdružené v Safer party tour zajistí na těchto festivalech informační stánek se 
specifickým servisem připraveným podle potřeb rostoucího počtu příznivců elektronické taneční 
hudby  
 
K dispozici pro každého návštěvníka největších letních hudebních festivalů na území ČR budou letáky 
s různorodými tématy: minimalizace rizik užívání legálních či ilegálních drog, všeobecné informace o 
psychoaktivních substancích, nebezpečí míchání různých drog navzájem nebo jen možnost rozhovoru na 
jakékoliv téma týkající se rizik nočního života včetně zásad bezpečného sexu.  
 
Projekt dále, dle toho jaké organizace jej budou na dané akci zastupovat, nabídne například útulný chillout 
s vitamínovým servisem a poradenskou péčí (Chilli.org). Informace o aktuální hladině alkoholu v krvi, jaká 
rizika z toho vyplývají a o času, kdy hladina alkoholu klesne na nulu (Promile.info). V případě jakýchkoliv 
krizových situací z důvodů psychických – stavy nezvladatelné úzkosti, strachu, paniky či zmatenosti 
slangově označované jako „bad trip“ - nebo z důvodů fyzických - tělesná zranění, nevolnost, omdlévání, 
dehydratace - zde účastník hudebního festivalu najde přátelskou pomoc a profesionální podporu (Sdružení 
Podané ruce). Preventivní služby budou poskytovány zdarma a anonymně.  
 
Projekt bude směrem k cílové skupině mladých dospělých propagován ve spolupráci s mediálními partnery 
- vydavatelstvím magazínů pro mladé lidi Xpublishing, internetových serverem Techno.cz a hudební stanicí 
Radio 1. 
 
Projekt Safer Party Tour také obsahuje aktivity vedoucí ke zmapování situace v prostředí noční zábavy 
cílené na monitoring a analýzu užívání drog v prostředí noční zábavy, analýzu potřeb, analýzu nabídky 
služeb poskytovaných v této oblasti a z dlouhodobého hlediska i evaluace poskytovaných služeb.  
 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projekt na svém dubnovém zasedání projednala 
a schválila. Nejen díky tomu bude projekt realizován na těchto festivalech: 
 
20. - 21. 6. United Islands of Prague - Praha 
3. - 5. 7. Rock for People – Hradec Králové 
12. 7.  Creamfields - Břeclav 
13.7.  Colors of Ostrava – Ostrava 
18. - 20. 7. Mighty Sounds – Olší u Tábora 
31. - 2. 8. Sázavafest - Kácov 
16. 8.  Summer of Love - Pardubice 
9. 8.  HradHouse - Boskovice 
22. - 24. 8. Hip Hop Camp – Hradec Králové 
 
Podrobnosti o jednotlivých realizacích unikátního chilloutu zaměřeného na předcházení 
a minimalizaci rizik noci strávené mimo domov budou od zahájení Safer Party Tour 2008  
(tj. od června) dostupné na www.saferparty.cz 
 
Informace o projektu poskytuje: 
MUDr. Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, 
tel. 724 192 017, e-mail: mravcik.viktor@vlada.cz 
 
Informace o své účasti v projektu Safer Party poskytují jednotliví realizátoři projektu, uvedení v příloze 
této tiskové zprávy. 

Podrobnější informace k této tiskové zprávě poskytuje: 
Petra Chavva Saberžanovová, Chilli.org, o.s.,  
Tel.: 602 877 603, e-mail: chavva.sab@gmail.com  
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Příloha tiskové zprávy - Realizátoři a partneři projektu Safer Party Tour 2008 
 

Projekt byl projednán a schválen Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) 

RVKPP 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Rada) působí v souladu s § 21 z. č.379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 
souvisejících zákonů. Koordinuje realizaci protidrogové politiky a zajišťuje součinnost ministerstev a dalších orgánů, 
které odpovídají za jednotlivé oblasti protidrogové politiky. Projednává a předkládá vládě Národní strategii 
protidrogové politiky, Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky, další návrhy a informace. 
Každoročně vládě předkládá Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice za předcházející kalendářní 
rok. 
http://drogovapolitika.vlada.cz 

Realizátoři projektu: 
 
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti  
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) bylo zřízeno usnesením vlády ČR č. 643 ze 
dne 19. června 2002 a je organizační součástí Úřadu vlády České republiky - sekretariátu Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.  
www.drogy-info.cz  

o. s. Chilli.org, Praha. Projekt Chilli.org 
Projekt o. s. Chilli.org je kombinací inovativní drogové prevence a iniciativy ke snižování rizik v prostředí taneční 
scény. Mezi základní cíle projektu Chilli.org v oblasti snižování zdravotních rizik a poškození patří zvyšování 
informovanosti cílové populace o účinku a rizicích jednotlivých drog, prevence předávkování, prevence virových 
hepatitid a HIV/AIDS, či různých forem rizikového chování, zprostředkování kontaktu uživatelů s dalšími pomáhajícími 
a léčebnými zařízeními, zvyšování motivace k méně rizikovému chování a ke změně životního stylu směrem 
k abstinenci.  
www.chilliorg.cz 
 
o. s. SANANIM, Promile info 
Občanské sdružení SANANIM je jednou z největších nestátních organizací v ČR poskytující služby v oblasti péče 
a léčby závislostí na nealkoholových drogách. V současné době sdružení provozuje deset hlavních programů, z nichž 
jeden je Promile.info. Promile INFO je služba dostupná prostřednictvím SMS, WAPu a také na internetu. Na základě 
zadaných údajů, jako jsou například věk, tělesná hmotnost a množství a druh vypitých nápojů systém vypočítá dobu, 
která je potřebná pro odbourání konzumovaného alkoholu. Zájemce obdrží informace o tom, kolik má aktuálně 
promile alkoholu v krvi, jaká rizika z toho vyplývají a o době, kdy u něj hladina alkoholu klesne na nulu. 
www.sananim.cz, www.promile.info  

o. s. Sdružení Podané ruce, Terénní program Brno 
Sdružení Podané ruce bylo založeno roku 1991. Pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich drogového 
problému, aby ho co nejlépe zvládali, a snaží se působit tak, aby se tomuto problému předcházelo. Zároveň se podílí 
na ochraně společnosti před negativními důsledky zneužívání návykových látek. 
Projekt Prevence zneužívání syntetických drog je nízkoprahovou službou zaměřenou na cílovou skupinu rekreačních 
uživatelů drog a osoby experimentující s omamnými a psychotropními látkami (OPL). Jedná se o užívání OPL 
v kontextu nočního života, zejména o uživatele extáze a o příznivce taneční elektronické hudby. 
www.podaneruce.cz , www.extc.cz   
 
o. s. Sdružení Podané ruce, Terénní program Olomouc  
Terénní programy Olomouc jsou službou aktivního vyhledávání a kontaktování skryté populace uživatelů 
nealkoholových drog na území tří měst (Olomouc, Šternberk a Litovel) a v jejich blízkém okolí. Jedná se o sekundární 
a terciární prevenci zneužívání návykových látek. 
www.podaneruce.cz 
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o. p. s. CPPT, Terénní program Plzeň  
Terénním program CPPT, o.p.s. pracuje s lidmi užívajícími návykové látky v jejich přirozeném prostredí (na ulicích, 
v parcích, bytech, klubech a na tanečních akcích) a podporuje je v uvědomení si závažnosti rizik, které užívání 
návykových látek obnáší.  
www.cppt.cz  

o. s. Prevent, Jihočeský streetwork České Budějovice  
Projekt Jihočeský streetwork realizuje terénní sociální práci s uživateli drog a Prevenci zneužívání syntetických drog 
v Jihočeském kraji a v Českých Budějovicích. Smyslem je působit na klienty k pozitivní změně chování a k léčbě 
závislostí.  
www.os-prevent.cz  

Partneři projektu: 

Psychiatrické centrum Praha 
Základním posláním Psychiatrického centra Praha je vědecká a výzkumná činnost zaměřená na duševní choroby 
a na oblast duševního zdraví.  
www.pcp.lf3.cuni.cz 

Centrum adiktologie 1. LF UK a Psychiatrické kliniky VFN Praha  
Centrum adiktologie – odborné pracoviště Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN Univerzity Karlovy v Praze - 
se zaměřuje na výzkum užívání návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření závislého chování, a na 
výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených.  
www.adiktologie.cz 

o. s. Drogmem 
Cílem činnosti sdružení je objektivně a srozumitelně informovat veřejnost o zdravotních rizicích zneužívání ilegálních 
i legálních návykových látek a dalších aktivit, které vykazují zvýšený potenciál ke vzniku závislosti.  
www.drogmem.cz 

Vydavatelství Xpublishing  
V současnosti je X publishing vydavatelem časopisu o elektronické hudbě Xmag (dříve Tripmag), který patří mezi 
nejprodávanější hudební periodika v ČR, dále lifestylového titulu Hype a urban magu zaměřeného na hiphopovou 
kulturu Street, v koprodukci pak studentského časopisu Stip a mezinárodního Beastu. 
X publishing dále úzce spolupracuje s dceřinou eventovou agenturou Smart Entertainment na organizaci hudebních 
a kulturních akcí od klubových koncertů až po velké halové party nebo hiphopové eventy. Podílí se také na organizaci 
největšího domácího elektronického festivalu Summer Of Love. 
www.xpublishing.cz 

Techno.cz  
Stránky o české taneční hudbě, tanečních parties, klubech, DJs a hudebních stylech (techno, house, jungle, 
breakbeat, dub, ambient, trance atd. 
www.techno.cz 

Radio 1 
Během patnácti let své oficiální existence se Radio 1 stalo významným kulturním fenoménem, zcela ojedinělým 
v celém středoevropském prostoru. Pro významné množství českých umělců je zdrojem inspirace a pro posluchače 
ne bezduchou kulisou, ale nevtíravým společníkem. 
www.radio1.cz 
 
 
 


