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Běží třetí kolo dotazníkové akce KADDEMF 2013! 

 
 
Každých 6 -10 sekund zem ře na naší planet ě jeden člov ěk na následky kou ření. Ročně zemře 
na následky kou ření 18 000 Čechů, to p ředstavuje 50 - 60 osob denn ě. Nadužívání alkoholu  
patří mezi nejzávažn ější formy závislosti - člov ěka postihne jak v oblasti zdraví, ale i v rodin ě a 
zaměstnání. Užívání drog pak vede k celkové degeneraci a rozpadu osobnosti. 

V roce 2004 a 2008 proběhla ve Frýdlantě dotazníková akce s názvem "Kou ření a alkohol a d ěti a 
mládež ve Frýdlant ě" (KADEMF), jejímž cílem bylo zjistit skutečný stav postojů, názorů a chování 
různých skupin společnosti ve Frýdlantě k problematice kouření cigaret a pití alkoholu osobami 
mladšími 18 let. 
Do průzkumu se tehdy zapojilo celkem 631 respondentů za rok 2004, 518 pak za rok 2008. Dotazníky 
byly cílené na čtyři skupiny: děti a mládež, jejich rodiče, dále prodejci tabákových výroků a alkoholu a 
veřejnost prostřednictvím webových stránek a Frýdlantského zpravodaje. Dotazníky z veřejnosti se 
vyplněné dávají do Schránky důvěry na nám. TGM 99 do 13. ledna 2014. 
Pro připomenutí, v roce 2004 ve skupině děti a mládež ve věku 14 - 17 let průzkum ukázal, že 38 % 
nezletilých osob kou ří, v roce 2008 to bylo 34 % tázaných,  60 % pije alkohol, v roce 2008 se 
k požívání alkoholu přiznalo 58 % nezletilých. Pro 66% zúčastněných v roce 2004 nebylo obtížné 
získat alkohol a cigarety, v roce 2008 to bylo nižších 56 % dotázaných. 
Výsledky průzkumů a jejich porovnání byly prezentovány na městské konferenci KADEMF v r. 2005. 
Výstupem z konferencí bylo šest návrhů opatření s cílem pozitivně ovlivnit stav v kouření a požívání 
alkoholu ve Frýdlantě osobami mladšími 18 let. 

 
1. prosadit nápis  na všech dveřích prodejen a provozoven o neprodávání a podávání cigaret a 

alkoholu osobám mladším 18 let, 
2. podpo řit programy  posledního ročníku MŠ a prvního stupně ZŠ propagující zdravý životní styl, 
3. podpo řit vznik  Klubu pro děti a mládež - bez cigaret a alkoholu, 
4. navázat spolupráci  s Českou obchodní inspekcí, 
5. zlepšit informovanost  oddělení sociálně právní ochrany ze strany škol, 
6. uskute čňovat více kontrol  restauračních zařízení ze strany PČR - alespoň 1x týdně. 

 
Na všech úkolech je pracováno, ale jen některé se podařilo splnit beze zbytku.  
 
V rámci projektu KADDEMF 2013 „Kou ření, alkohol a drogy a d ěti a mládež ve Frýdlant ě“  
plánovaně proběhne další průzkum letos na konci roku. Nově budou vedle cigaret a alkoholu 
zařazené i drogy. Pro možnost porovnání výsledků bude uplatněna stejná metodika. 
Dotazníky KADDEMF budou distribuovány několika způsoby. K dětem a mládeži se dostanou ve škole 
od dobrovolníků z řad studentů Gymnázia Frýdlant. Rodičům žáků 8. a 9. tříd ZŠ a středoškoláků a 
učňů 1. a 2. ročníků je přinesou jejich děti ze školy. Dále budou přílohou listopadového čísla 
Frýdlantského zpravodaje a v neposlední řadě bude možné vyplnit dotazník v elektronické podobě na 
stránkách Města Frýdlant: www.mesto-frydlant.cz 
 
Každý se můžeme aktivně zapojit do prevence kouření, pití alkoholu a užívání rok nezletilými ve 
Frýdlantě už jenom tím, že se o tuto problematiku zajímáme a nejsme k tomuto nešvaru lhostejní. 
Výsledky KADDEMF 2013 budou prezentovány na konferenci v dubnu 2014 ve frýdlantském kině. 
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