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Základní informace  
o II. ročníku celostátní konference Primární prevence rizikového chování 

 
 

Centrum pro adiktologii Psychiatrické kliniky  
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze  

 
 

ve spolupráci s partnery 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Magistrát hl. m. Prahy 

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
Středočeský kraj 

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR 
 

Časopis Adiktologie 
Časopis Prevence  
Prev–centrum o.s. 

Sananim o.s. 
 

Sdružení SCAN o.s. 
Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP 
A.N.O. – Asociace nestátních organizací 

Katedra pedagogické a školní psychologie PedF UK 
Centrum dopravního výzkumu, Praha 

 
společně organizují 

 
 

II. ročník celostátní konference  
 

Primární prevence rizikového chování 
„Lesk a bída primární prevence“ 

 
 

Formuláře Závazná přihláška a Vzor abstrakt ke stažení na:  
www.adiktologie.cz 

 
 
 
 
  

Místo konání:  
Magistrát hlavního města Prahy 

 
Termín konání:   

28. – 29. listopadu 2005 
 
 
 

http://www.adiktologie.cz
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Zaměření konference: 
Konference navazuje na předchozí úspěšný první ročník konference pořádané 
v loňském  roce. První den konference bude zaměřen na společnou obecnější část, 
koncepčních předpokladů pro úspěšnou primární prevenci. Druhý den konference 
bude zaměřen prakticky, s alternativní volbou workshopů (jeden ráno, druhý 
odpoledne) na jednotlivá témata konference. Organizaci workshopů zabezpečují 
partneři konference dle tématického zaměření. 
 
Tématický důraz bude druhý den kladen především na ukázky tzv. dobré praxe a 
diskusi o aktuálních problémech primární prevence. Samotný podtitul „Lesk a bída“ 
má vybídnout a provokovat k zamyšlení nad tím, co vše se v primární prevenci 
nedaří (nebo co vše vytváří dojem, že se to daří, ale není tomu tak) a co se naopak 
skutečně podařilo a kde máme důvod ke spokojenosti. Cílem konference je využít 
ohlédnutí do minulosti a reflexi současnosti jako odrazového můstku pro diskusi nad 
tím, kam a jakým způsobem by se měla primární prevence rizikového chování ubírat 
v budoucnu. 
 
 
Hlavní tématické bloky konference: 

• agrese a šikana, 
• rizikové sporty a rizikové chování v dopravě,  
• poruchy příjmu potravy, 
• rasismus a xenofobie, 
• negativní působení sekt, 
• sexuální rizikové chování, 
• závislostní chování (adiktologie). 

 
 

Program a aktuální informace ke konferenci:  
budou zveřejněny na internetových stránkách www.adiktologie.cz.  
 
Důležité termíny: 
Uzávěrka přihlášek na konferenci a zasílání plateb:  do 31. října 2005   
Uzávěrka zaslání abstrakt sdělení:    do 15. září 2005 
 
Pozn.: 
Kapacita konference je omezena a přihlášky budou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny. Na 
přihlášky či abstrakta doručená po termínu nebude brán zřetel. Za výběr příspěvků odpovídá 
programový výbor konference.    
 
Adresa pro zasílání přihlášek, abstrakt a případných dotazů: 
a) Elektronickou počtou na adresu: msucha@post.cz 
 
b) Klasickou poštu (obálku označte heslem „PPRCH 2005“):  
     Mgr. Matúš Šucha  

Psychiatrická klinika I. LF UK  
 Ke Karlovu 11  
 121 28 Praha 2  
   

   
Konferenční poplatky: 

http://www.adiktologie.cz
mailto:msucha@post.cz


Centrum pro adiktologii Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze 

 - 3 - 

Konferenční poplatek zahrnuje vytištěný program konference, knihu abstrakt,   
sborník konference a drobné občerstvení v průběhu konference (káva, čaj, chlebíčky 
atd.). Poplatek nezahrnuje ubytování ani hlavní stravu (obědy a večeře).  
Výše poplatků byla stanovena na 300,- Kč (pro studenty: 200,- Kč) při platbě předem 
na účet a při platbě na místě pak 400,- Kč (pro studenty 300,- Kč).  
 
 
Bankovní spojení:     Sdružení SCAN 
    Komerční banka a.s., expozitura Tišnov 

Komenského 24, 66101 Tišnov 
 

Číslo účtu:      86-1455 6002 77 / 0100 
IBAN:    CZ6401000000861455600277 
Variabilní symbol:  uvádějte prvních 8 čísel  

     rodného čísla nebo IČO 
  Konstantní symbol:  0308 

Do sdělení pro příjemce prosím pište heslo: 
„PPRCH 2005“ 

 
Pozn.: 
Při registraci na konferenci prosíme všechny účastníky o předložení dokladu o platbě konferenčního 
poplatku. Při nepředložení dokladu o platbě (složenkou či kopií výpisu z účtu) budeme po účastníkovi 
požadovat zaplacení konferenčního příspěvku na místě. 
 
Ubytování: 
Zabezpečují si účastníci konference sami, k finální pozvánce bude přiložen seznam 
doporučených ubytovacích  zařízení. 
 
Doprava:  
Pro motorizované i nemotorizované účastníky bude přiložen plánek popisu cesty 
k finální pozvánce.  
 
 
 
 
 
 
 
10. června 2005 
 
za organizační výbor: 
Mgr. Matúš Šucha 
Centrum pro Adiktologii, 1.LF UK Praha 

 
 
 
 
 

 


