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Poděkování patří všem,  
kteří se na přípravě tohoto čísla 
Dekontaminace podíleli.
 
Podpořeno Radou vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky  
a Magistrátem hl. města Prahy.

Míťa - Já přijel z Moravy. Dělal jsem 
tady v Praze na stavbě, ale šéf mi ne-
zaplatil.  A to proto, že jsme si k němu 
nevlez nahatej do vířivky.  Dluží mi 
přes sto tisíc. Vrátil jsem se domů a dost 
fetoval. Rozprodal jsem věci z bytu, pak 
i byt. Pak jsem odešel do Prahy znova 
na stavbu  a zase se mnou vyběhli. Úpl-
ně jsme rezignoval, dával jsme si velký 
dávky. Bral jsem cokoli s jednou holkou, 
asi jsem od ní chytil i céčko. A pak už 
jsem to vzdal a zůstal tady.

Mirek - Já jsem z pod Krušných hor. 
Vždycky, když se děly nějaký hnusný 
věci během jízdy, tak jsem se prostě se-
bral a někam jsem pěšky šel. A dvakrát 
jsem takhle došel těch 90 kilometrů 
až do Prahy. Beru hlavně sám a bydlel 
jsem s rodičema. Musel jsem bejt večer 
doma. Každej tě tam zná. A některý 
lidi mi vyčítali, že jsem je stáhnul 
do drog. Párkrát jsem tam bydlel na 
ubytovně, ale v tom městě nic není. Je 
tam spousta nezamněstanejch, a dělat 
se dá jenom v povrchovým lomu. Káčko 
tam je, ale k jídlu je jen jedna čínská 
polívka denně za pět korun. Perník 
i herák asi docela dobrej, ale subáč je 
tam oproti Praze drahej. V Praze je 
ovšem víc možností. V popelnici najdeš 
cokoli. Proto nežebrám, možná by mi 
ani nic nedali. Jo a jsou tu docela dobrý 
policajti, aspoň ty, který jsem potkal.

Jean - Já jsem na střídačku žil v Praze a 
v Jižních Čechách, ale strávil jsem dlou-
hou dobu mimo republiku. Byl jsem  
ve Španělsku a ve Francii.  
Ve Francii jsem bral subáč. Tam je sub-
stituce po nějaký době zadarmo. Když 
tam seš, navštěvuješ nějakou dobu 
nějaký sociální zařízení, tak ti zaříděj 
takovou kartičku, a s ní máš subáč 
zadarmo. Na ulici stojí osmička subáče 
dvě eura (50,- Kč). Je to levný, protože 
to prodávaj lidi, který to maj zadarmo a 
je toho dostatek. Zajímavý je, že subáč 
si tam nepíchaj, ale kouřej.  S tabákem 
ho smotaj do jointa a vyhulej jako gan-
ju. Někdy k tomu přidaj haš. Když tam 
si pícháš subáč, tak to už si hodně velký 
prase. Osmičková bedna eska tam stojí 
17,65 € (460,- Kč). No a já se dostal do 
toho programu se subáčem zadarmo. 
Chtěl jsem na tom vydělat a zařídil si 
čtyři doktory. Pak si mě vyzvedli poli-
cajti na squatu a měl jsme průser. Tak 
jsem vzal ty bedny co jsem měl a odjel 
do Prahy. Tady jsem byl nějakou 
dobu s těma eskama za kinga, ale 
rychle to skončilo. Musím říct, že 
drogy tam jsou lepší, ale nemůžu tam 
odjet zpátky, protože nejsem schopen 
udělat prachy na cestu.

Dáša - Přišla jsem  ze  Severních 
Čech, když mi bylo osmnáct. Chodila 
jsem tady do školy. Domů nejezdím,  
s nikým se nestýkám. Zůstala jsem 
tady, protože je tu víc možností, jak se 
uživit, a baví mě to tady.

Ignác - Jsem z malýho města v po-
hraničí. Za doktorkou pro subáč jsem 
musel jezdit daleko. Tady je víc  
možností. Subáč seženu i mimo 
doktora. Jsou tu kluby, kam můžu 
chodit na techno. Dá se tu fárat v po-
pelnicích. Spoustu věcí najdu   
v kontejnerech na elektroodpad.

  ANKETAProč bereš  
drogy v Praze  

a ne někde  
jinde?
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„Nejsem z Prahy a drogy beru už hrozně dlou-
ho... ale bércák jsem chytil až tady!“ Dozvěděli 
jsme se nedávno od klienta v centru Prahy. Bér-
cák, čili vřed bércový, ovšem chytit nelze, neboť 
není nakažlivý. Je však pravdou, že v káčcích a 
terénech mimo Prahu se vyskytuje velice zřídka. 
Může se tedy zdát, že Praha je jakýsi rezervoár 
vředů bércáků, kteří vyčkávají na svou příležitost, 
a když potkají přiměřeně zchátralé tělo toxíkovo, 
skočí mu na nohu a už se nepustí. Tyhle vředy však 
souvisí hlavně s předčasným opotřebením žilního 
aparátu - nedostatečnou výživou, injekčním uží-
váním a způsobem života na ulici vůbec. Když 
jsme navštívili některá mimopražská zařízení, 
zjistili jsme totiž, že většina jejich klientů nějaké 
zázemí pod střechou má, a bércáky se tam téměř 
nevyskytují!
Návštěva Ostravska se v posledních týdnech 
může jevit jako velmi riziková. Zřejmě nikomu 
neuniklo, že se tam objevily syntetické drogy, 
které byly nalezeny v popelnici. Pro chudé osoby 

bez přístřeší to může být docela velké lákadlo, 
neboť jsou vlastně zdarma. Problém je, že se těž-
ko odhadují účinky a hrozí riziko předávkování. 
Smrtelně nebezpečná může být kombinace s ji-
nými látkami. Mimochodem, totéž platí o jakých-
koli použitých či prošlých léčivech vytažených  
z popelnice.
Jak magická může být naše zem! U kolegů  
z mimopražských zařízení, které vydávají in-
zulínky Omnican značky Bbraun, jsme zjistili, 
že stříkačky s oranžovým víčkem jsou ostré a  
s červeným tupé! Aspoň podle tvrzení někte-
rých tamních klientů. V Praze je to přitom úplně 
naopak, zde uživatelé chtějí výhradně stříkačky  
s víčkem červeným, neboť ty jsou ostřejší! Tuto 
záhadu se nám nepodařilo vyřešit. Vždyť v před-
chozí Dekontaminaci firma Bbraun jasně uvedla, 
že stříkačky mají naprosto shodné jehly... Možná 
by stálo za to vyrazit na výlet z Prahy ven a opač-
ně a zjistit, jestli se nějakým kouzlem tupé jehly 
nenabrousí.

Vypadnout z města, vypadnout ze vsi

- TRMX - 



černá   DÍRA   ? 
Koho jednou pohltí pražské Hlavní nádraží, toho Praha jen 
tak nevydá. A nezáleží, zda tam dorazíte vlakem z Přerova 
nebo metrem z Opatova. Místní černá díra požírá náplavy 
i Pražáky bez rozdílu. Na Hlaváku a nedalekém Václaváku 
bohužel končí svou drogovou kariéru celá republika.

                                            Kuba dostal zákaz pobytu 
ve svém rodném městě (páchal tam opakovaně 
trestnou činnost). Ikdyž měl Prahu docela po ruce, 
rozhodl se přestěhovat raději do menšího města, při-
balil i pár kamarádů. Do zrychlené metropole se mu 
nechtělo: „Slyšel sem i zažil sem tam lecos, s mejma 
problémama bych byl za měsíc v kriminále.“

   Je to taková naše soukromá a již doce-
la známá teorie. Čirou náhodu vylezete na 
hlaváku, třeba jenom přestupujete. Nava-
zující spoj má zpoždění, vyrazíte ven, ně-
koho potkáte... A je zaděláno na průšvih, 
někdy i docela velký, který trvá roky. Do-
provází jej bydlení tak nějak porůznu, ne-
milá setkání s policejními složkami, ztráta 
občanky, trápení s bebíčky... Čím to je?

Venkov zdravější
  Pokud navštívíte menší město a ptáte se 
na život místních uživatelů drog, zjistíte, 
že na tom - svým způsobem - nejsou zas 
tak špatně. Zejména co se týče devastace 

těla a porovnání s uživateli v metropoli. 
„Za devět měsíců jsem viděl 3 abcesy. To 
v Praze vidíš každej den,“ svěřil nám nyní 
již bývalý pracovník z kolínského káčka. 
„Klienti si v menšim městě asi nemůžou 
dovolit úplně zpustnout, vypadat tak hroz-
ně. Přeci jen je spousta lidí na ulici pozná... 
Jsou to sice známý firmy, o kterých okolí 
ví, že berou.. ale staraj se o sebe, nemu-
síš je přemlouvat 2 měsíce, aby si zašli  
k doktorovi.“ 

Život kulturnější
  Život uživatele drog na maloměstě je zdá 
se také o něco bohatší. Není to jenom  

sehnat prachy – sehnat drogy – dát si dro-
gy. Spousta uživatelů má i nějaké „normál-
ní“ zaměstnání, „normálně“ bydlí, funguje 
ve společnosti. 

 V Kolíně byli klienti cestou z práce zvyklí 
zastavit se u automatu na stříkačky. „Teh-
dy jsme je neznali, do káčka skoro necho-
dili, kromě čistých jehel vlastně nic nepo-
třebovali. Začli se objevovat až když nám 
ten automat někdo rozflákal.“ A i ti méně 
stabilizovaní žijí dle slov nejmenovaného 
pracovníka docela kulturně – o víkendu 
chodí pařit na koncerty a občas dokonce 
plánovaně vyrazí za muzikou (! !) do vedlejší 
vesnice či města.

Individuální péče
  Chcete-li větší klid (a někdy třeba i po-
zornost a péči), máte mnohem víc prostoru 
v Benešově než v pražském či brněnském 
terénu. Důvod je nasnadě – zatímco v men-
ším městě je pracovník svým způsobem 
rád za každého klienta, který si žádá víc 
než jen vyměnit stříkačky, služby ve velko-
městě neustále zápolí s přetížeností pra-
covníků a nedostatečnou kapacitou. 

  Hledáte-li klid a mír, čas a prostor na vy-
dechnutí a zároveň zařízení, kde by se vám 
nadšený pracovník věnoval den co den, 
pomáhal vám a podporoval vás, zařizoval  
a vyřizoval s vámi vše, na co si jen vzpo-
menete, a chodil (nebo dokonce jezdil) za 
vámi po všech čertech, zkuste zvážit pře-
sun mimo velkoměsto… 

   Bacha! Tímhle rozhodně nechceme říct, že 
vám drogové služby v metropoli nemohou 
poskytnout individuální podporu a vyrazit  
s vámi např. k doktorovi! Akorát s vámi 
vždycky nemusí jít zrovna ten váš oblíbený 
terénní pracovník, který má co dělat s další 
stovkou klientů... Vždy vám ale poradí, kam 
jinam se obrátit, kdo vám může pomoci.

   Vrátíme-li se k teorii černé díry na praž-
ském Hlaváku - zkušenosti a postřehy  

pracovníků i klientů z jiných regionů ji  
v zásadě potvrdily. V Praze není  blaze (as-
poň pro uživatele drog). Dobrou zprávou je, 
že výskyt dalších černých děr zatím nebyl  
v České republice zaznamenán, případně 
jen v mikroskopickém měřítku. Berte dro-
gy „doma“, nejezděte za lepším do Prahy! 
Lepší to tu totiž nebude. 

Ze života: 
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Jak jde CAS v Bene

„Tady káčko!“
Terén z Benešova chodí v létě na pole pravidelně. Johanka, jedna z holek, 
která nás dnes s sebou vzala na službu, má radost, že nám, zhýčkaným 
Pražákům, nabídne trochu venkovského, skutečně terénního dobro-
družství. U potůčku (nebo spíš dost špinavé a bahnité strouhy) nakonec 
opravdu nalézáme klientovo útočiště. Nic, co bychom neznali z pražských 
zákoutí. Uprostřed improvizovaného ohniště leží ohořelý pan Smažka.

Klient tu není, takže se Sába i s mega  batohem drápe nahoru na pole: 
„Haló! Tady káčko! Terén!“ Chvilku čekáme, zda se někde z makovic 
nevynoří hlava. 

Asi hodinová výprava se nakonec do výkazu zapíše jako jeden nález. 
I takhle může vypadat práce na malém městě.

    Jsme v Benešově a mezi kopřivami  
hledáme prošlapanou cestičku. „Ráno 
jsme se s klientem domluvili, že se za ním 
stavíme na poli. Máme tam být v půl čtvr-
tý,“ vysvětluje Sába a je trochu nervózní, 
protože jdeme pozdě. Navíc cestiček skrze 
křoví je zde mnoho a najít klienta upro-
střed pole bývá někdy složité. 

„Dovedu být i dost zapálenej.“
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V Benešově těžko oddělit terén od káčka. Obě služby spojuje stejný, nyní již plně ženský tým, oficiálně Centrum adiktologických služeb. Základnou je káčko, 
velký dvoupatrový prostor, z ulice maskovaný vlajkou EU. Na fotce zleva: Johanka, Eva, Lucka + Boldie a Sabina. Vedoucí Dominiku jsme bohužel nepotkali.

Centrum adiktologických služeb 
Magdaléna
Nová Pražská 399, Benešov
tel: 603 478 707
magdalena-ops.eu

Zpátky do centra jedeme autem. 
„Konečně byl důvod udělat si ři-
dičák,“ svěřuje se Johanka. Ob-
čas prý pracovníci stráví na cestě  
v autě i dvě hodiny, stačí chytit něja-
kou bouračku. 

Jezdí se třeba do „Vla“ (Vlašimi) 
nebo do Říčan. A v sezóně se ob-
jíždějí pole – v okolí jsou dle všeho 
čtyři, a protože klientů užívajících 
opiáty zde opravdu není mnoho, na 
každém úřaduje někdo jiný. „Jsou 
to takoví naši velkostatkáři, každej 
má svoje pole. A občas je někomu 
půjčí.“

Dáme challenge!
Benešovská motorizovaná hlídka 
většinou dvakrát týdně vyjíždí do 
okolních měst, Týnce, Vlašimi, Ří-
čan. Klientů zde má jen pár, zato  
v pravidelném a dlouhodobém 
kontaktu přes styčného důstojníka. 
Funguje to v podstatě jako „výmě-
na na telefonu“. Klient ve stano-
vený den potvrdí přes SMS, že má 
o službu zájem, a čisté stříkačky, 
případně další zdravotní materiál, 
mu pracovníci dovezou. Někdy se 
jedná jen o desítky, někdy ale taky 
o stovky až tisíce jehel - to když se 
mění pro celou místní uživatelskou  

komunitu. V Benešově je drogová 
scéna otevřenější a tomu je přizpů-
sobena i terénní práce. 

Ve vybraných lokalitách (rozuměj 
městech) probíhá taky monitoring 
zpravidla dost uzavřené drogové 
scény a jakási soustavná informač-
ní kampaň. „Když ve městě nikoho 
nepotkáme, dáváme si challenge – 
třeba oblepit všechny sloupy a za-
stávky našima samolepkama. Víme, 
že to funguje, občas se na jejich zá-
kladě fakt někdo ozve,“ dokresluje 
specifika práce v regionu Johanka. 

Teréňačky taky obcházejí herny – 

se sirkama „Špatná sázka“ se snaží 
oslovit i gamblery (v káčku jim pak 
nabízejí především poradenství).

Málo klientů?
Trocha nejistoty zavládne po otáz-
ce, jaký mají v Benešově největší 
problém. Skoro jakoby holky úplně 
nevěděly. Zkoušíme to: Peníze? Člo-
věk by čekal, že peníze (tedy hlavně 
jejich nedostatek) budou problé-
mem všude. Nikoli však v Bene! 

Na rozdíl od přetížených drogových 
služeb ve velkoměstech, kde je stále 
nedostatek financí hlavním omeze-
ním (pro rozvoj, zlepšování služeb 

nebo navyšování kapacity), bene-
šovské služby trápí něco jiného.  
„Občas máme málo klientů. To je 
fakt trochu frustrující…“ Naštěstí 
to není často, výkyvy v návštěv-
nosti a poptávce souvisí přede-
vším s činností trestních orgánů 
– čas od času prostě půlku klien-
tů zavřou do kriminálu.

125 na hodinu!
Díky grantu z Evropské unie zde 
mají velmi slušnou nabídku pro 
klienty shánějící práci – v novém 
projektu tréninkových míst na-
bízejí na DPP 125 Kč na hodinu. 
Zaměstnání na dva dny v týdnu 
tu mohou najít vždy dva klienti 
současně, základní podmínkou 
je dochvilnost. Když se zájem-
ci podaří přijít třikrát za sebou  
v domluvený čas na schůzku, po-
depisuje smlouvu na 7 měsíců.
Servis v káčku je ostatně na 
úrovni ve všech směrech. Ne-
chybí pračka, šatník, počítač. Za 
5 korun zde seženete polívku  
i kartáček na zuby. Mají tu ná-
stěnku s uměleckými díly klien-
tů, nástěnku na vzkazy, nástěnku 
s kontakty, nástěnku s aktualita-
mi, nástěnku o žloutence a spol. 
V prostoru pro výměnu obří 
3D plakát s kompletní nabíd-
kou dostupného injekčního a  

zdravotnického materiálu. Ve 
středu se tu společnými silami 
vaří a jednou za 14 dní v pátek se 
promítá film. Knihovničce vévodí 
Velký domácí právník. A káčko 
dokonce vydává i svůj vlastní ča-
sopis.

Pro subáč do Prahy
Johanka má díky dlouholetým 
zkušenostem z terénu v Praze 
možnost srovnání. Uživatelé 
drog jsou podle ní v Benešo-
vě stabilizovanější, často vydrží  
normálně pracovat, mívají lepší a 
horší období. 90 procent jich uží-
vá pervitin, opiáty jsou zde jen 
velmi okrajovou záležitostí. Snad 
i proto, že je tu nikdo v okolí – na 
rozdíl od perníku – nevaří ani ne-
prodává. Pro subutex se musí do 
Prahy: „Když tě nikdo nevyhodí  
z vlaku, jsi tam do hodiny.“

Klienti jsou zde - zdá se – také 
poučenější (anebo zásadovější) 
co se bezpečné aplikace týče. 
Alespoň tak si Johanka vysvět-
luje jejich výrazně lepší zdravot-
ní stav. „Skoro nemají bebíčka, 
třeba bercáky, to tady téměř 
nevidíš. Vlastně na některých ani 
nepoznáš, že berou…“

- Olga & Trmx - 9



• KDY MŮŽE SOUD ULOŽIT 
OCHRANNÉ LÉČENÍ ? 
Zjednodušeně, to protito-
xikomanské v případě, že 
pachatel, který zneužívá 
návykovou látku, spáchal 
trestný čin pod jejím vlivem 
nebo v souvislosti s jejím 
zneužíváním. 

• Ochranné léčení je uklá-
dáno v ambulantní nebo 
ústavní formě. 

   LÉČBA ZA TREST?
   Ochranné léčení je ochranné opatření, které ukládá soud v trestním řízení. Nejedná se o trestní sankci, ale v podstatě  
o její součást. Trest je opatřením represe, ochranné léčení je prostředkem prevence ochrany obyvatel i pachatele sa-

motného. Společná provázanost spočívá  
v následku trestného činu. 

Podle Trestního zákoníku odst. 1, § 98 rozli-
šujeme čtyři druhy ochranných opatření: 

• ochranné léčení,
• zabezpečovací detence
• zabrání věci nebo majetkové hodnoty
• ochrannou výchovu. 

   Praxí se zažilo rozlišení ochranného léčení 
na čtyři druhy: psychiatrické, sexuologic-
ké, protialkoholní a protitoxikomanické. 
Ty jsou ukládány na základně znaleckého 
posudku odborného lékaře. Jednotlivé formy může soud dle potřeby přeměňo-
vat pro lepší dosažení účelu: z ústavního ochranného léčení tedy může být za čas 
ambulantní, a naopak, zvláště když ten, koho se to týká, nedochází k lékaři na 
kontroly.

    Ochranné léčení může být uloženo zároveň s trestem nebo samostatně, např.  
v případech, kdy je od trestu z důvodu nepříčetnosti zcela upuštěno. Týká se 
osob s psychiatrickými problémy, závislostí na alkoholu nebo drogách a sexuální 
deviací. Ačkoliv to tak vypadá, není ochranné léčení čistě zdravotnickou zále-
žitostí. Do hry zde vstupují další složky jako soud, Probační a mediační služba, 
policie, státní zastupitelství, sociální pracovníci, ale také Vězeňská služba ČR.

   LÉČENÍ VE VĚZENÍ
   Výkon ochranného léčení probíhá ve zdravotnických zařízeních. Ochranné lé-
čení v ambulantní i ústavní formě uložené vedle trestu odnětí svobody lze vyko-
nat také ve vězení, během výkonu trestu. V České republice je celkem 35 věznic  
a dva ústavy pro výkon zabezpečovací detence. Specializované oddíly pro výkon 
ochranného léčení protitoxikomanického mají věznice Znojmo, Opava (zde jsou 
místa i pro ženy) a Rýnovice. 

   VĚZNICE RÝNOVICE    
   Pokud vás vítr zavane do Rýnovic (lze zde vykonávat také ochranné léčení 
protialkoholní), ocitnete se na největším oddíle pro výkon ochranného léčení  
ve Vězeňské službě. Oddíl je ve vysokém stupni zabezpečení věznice s ostrahou 
(dřívější věznice s ostrahou),  jeho kapacita je 44 odsouzených mužů. 

O  léčení už kde kdo slyšel, něco se povídá a někdo s ním 
má vlastní zkušenosti. Co když je ale léčení ochranné?

• ÚSTAVNÍ ochranné léčení může 
trvat maximálně 2 roky, resp. po 
dvou letech musí být na návrh 
zdravotnického zařízení jeho trvá-
ní přezkoumáno. O prodloužení 
je možné žádat opakovaně, vždy 
nejdéle po dvou letech.   
• AMBULANTNÍ ochranné léčení 
není časově omezeno. 
• O zrušení ochranného léčení 
rozhoduje vždy soud. 
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  Terapeutický program je podobný tomu v psychiatrických nemocnicích a od-
borná část probíhá zpravidla od pondělí do pátku. 

   TERAPIE, ZAHRADA I VÝLETY
   Hlavními složkami jsou pracovní terapie, skupinová terapie, individuální po-
radenství a psychoterapie. Pracovní terapie probíhá přes rok převážně ven-
ku na velké zahradě, pěstují se různé druhy zeleniny, některé se pak zavařují  
a uskladňují na zimu. 

   Součástí léčení je tzv. zátěžový program, ve kterém můžete mimo jiné sle-
dovat, jak se s časem v abstinenci zlepšuje vaše fyzická kondice. Někte-
ří klienti v poslední fázi léčby mají možnost výletů na kolech nebo pěš-
ky po okolí Jablonce nad Nisou a v Jizerských horách. V rámci spolupráce  
s místní základní školou pomáhají s různými pracemi okolo budovy, na zahra-
dě nebo uvnitř školy. Ve volném čase je možné zapojení do kroužků autoškoly, 
angličtiny, keramiky, vaření aj. Tým tvoří psychiatr, adiktolog, zdravotní sestra, 
terapeuti, speciální pedagog a vychovatel. 

  CO POTOM
   Obvyklá doba strávená v tomto programu ochranného léčení je 1,5 – 2 roky, 
a to před koncem trestu tak, abyste se po léčení nevraceli zpět na běžné oddíly, 
ale jeli domů, do doléčováku nebo do komunity, a mohli si vyzkoušet nově získa-
né dovednosti nebo upevnit některá rozhodnutí, která jste během ochranného 
léčení ve věznici udělali. 

   Ochranné léčení v době po propuštění pak pokračuje v ambulanci psychiatra 
v místě vašeho bydliště. Důležité je na kontroly nezapomínat a nezadělávat si 
tak na další problémy, kterými může být maření výkonu úředního rozhodnutí. 

   Ochranné léčení není a nemá být dalším trestem ani trestem v trestu. Není 
ale ani dovolenou. Může být dobrým zastavením se v opakujícím se koloběhu 
života, mezi drogou, ulicí a kriminálem.

Lucie Zobač
adiktolog, Věznice Rýnovice

Antabus. Tento všeobecně známý preparát 
využívaný zejména v léčbě závislosti na alko-
holu má vskutku zajímavý příběh. Nebyl totiž 
vyvinut jako léčivý přípravek, podobně jako 
řada různých léků, nebo psychoaktivních drog. 
Koncem devatenáctého století vznikl téměř 
jen tak mimochodem v laboratoři při syntéze 
dalších chemických látek. A vůbec tenkrát 
nebylo jasné, k čemu by se taková látka mohla 
hodit. Jedno však bylo jasné hned od začátku. 

Chemické jméno: disulfiram.

Antabus v gumárně
1937 - V továrně na výrobu pneumatik je celkem 
horko, neboť aby pneumatika získala trvalou 
podobu musí se zahřát na nějakých 160°C. 
Přičemž se do ní přidávají různé chemikálie. 
Představa dělníka, který celý den stojí u horké-
ho lisu do kterého je vstřikován kaučuk spolu s 
disulfiramem a dalšími látkami, vyvolává žízeň 
na pivo sama o sobě. Jenomže, jak se dělník po 
šichtě podiví, co mu to míchají do piva, když si 
jedno dá, hned je mu zle. Avšak pivo je úplně 
normální, to jen dělníci se nadýchali - antabusu. 
Zjišťuje to po nějaké době místní lékař. A to 
je začátek zkoumání  disulfiramu pro možné 
medicínské použití.

Antabus proti svrabu
II. Světová válka – V Kodani lékaři zkoumají 
disulfiram jako velice účinný přípravek proti 
svrabu. Zjišťují, že zákožce svrabové vyváže z 
těla měď, čímž ji zneškodní. Ha! Takže antabus 
funguje na vnějšího parazita! Tak vyzkoušíme, 
jestli to funguje taky na parazity, které máme 
ve střevě. Naočkovat sám sebe tasemnicí je pro 
vědce velice jednoduché, aplikace disulfiramu 
taky. A co se ukáže? Že nebohý lékař – vědec 
nemůže na pivo, a zažívá stejné zklamání z 
předčasně ukončeného večírku jako dělníci v 
gumárně.

Antabus proti alkoholu
1947 – Kodanští vědci se seznámí s psychiat-
rem, který mimo jiné léčí též alkoholismus, a 
společně zjišťují jak ten disulfiram vlastně v 
játrech působí. Přesněji řečeno jeho metaboli-
ty, protože disulfiram se po požití rozkládá. A 
přijdou na to, že brání rozkladu acetaldehydu, 
který vzniká při rozkladu alkoholu v játrech. 
Acetaldehyd je totiž přesně ta látka, která vyrá-
bí kocovinu. Funguje to tedy tak, že disulfiram 
vyrobí kocovinu ihned po požití alkoholu, takže 
už je jasné, proč se žádný večírek nekoná. Disul-
firam tak získává své světoznámé jméno: Anta-
bus, což je zkratka anglického „anti-abuse“.

Antabus proti rakovině
60. léta 20. století – Byla jedna alkoholička, 
která se pokoušela přestat pít. Antabus měl 
být její záchranou, a skoro by byl, kdyby… Ta 
paní měla rakovinu. Asi si říkáte, no to je blbý, 
jenomže ona na rakovinu neumřela. Ona se z ní 
vyléčila. Na to se ovšem přišlo až po pitvě. Že 
to nedává smysl? Dává. Ta paní totiž vypadla 
v opilosti z okna a zabila se. Deset let střída-
vě užívala antabus, který jí nakonec vyléčil 
rakovinu. Tak začala dráha zkoumání antabusu 
jako látky, která může být účinná proti různým 
lidským chorobám, včetně závislosti.

Antabus jako všelék?
Bohužel ne. Financování klinického testování 
disulfiramu a příbuzných látek k dalšímu pou-
žití, například proti rakovině, není v hledáčku 
farmaceutických korporací. Disulfiram již není 
chráňen patentem, takže se na něm příliš 
nevydělá. Proto ho budeme zřejmě ještě nějaký 
čas potkávat zejména v léčebnách a ordinacích 
psychiatrů zabývajících se léčbou alkoholismu.

Zdroj : Časopis Vesmír 7/2018                                                                                               

Kterak svet k antabusu prišel
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Potřeba nájezdu, který umí jen nitrožilní aplikace, mnoho uživatelů odradí 
od vyzkoušení jiného způsobu užití drogy. Uživatelé, kteří si aplikují do žíly 
několikrát denně, si mohou vyzkoušet dát si jehlou jen první dávku, pocítit 
nájezd, a zbytek dne doplňovat hladinku drog jejich šňupáním, polykáním, 
rektální aplikací, kouřením, či v případě buprenorfinu cucáním. Žíla tak do-
stane aspoň jeden den na zotavení. Ideální to není, ale je to lepší než trápit 
jedno místo na žíle, a neustále ho mazat Heparoidem ve snaze ho zotavit. 
Střídáním způsobů aplikace je možné postupně jehlu zcela opustit. Stačí to 
párkrát zkusit bez nástřelu. A vydržet.

Způsobů je celá řada. Například rektální ap-
likace, která spíš mezi uživateli vzbuzuje od-
por, se jeví hned po nitrožilní aplikaci jako 
nejlépe vhodná. Díky silně prokrvenému ko-
nečníku přechází dávka velmi rychle do krve. 
Téměř tak rychle, jako při aplikaci do žíly. 
Shodnou se na tom jak lékaři, tak uživatelé.  

Proces je přitom velmi jednoduchý.: Stříkačka 
bez jehly se vsune do konečníku tak hluboko, 
aby dávka nevytekla, zmáčkne se píst a dávka se 
vystříkne.

Komu rektální aplikace nevoní, může zkusit kou-
řit drogy z alobalu, nebo žárovky. Žárovka, nebo 
skleněná baňka, do které je droga nasypána, se 
opatrně zahřeje a obláček, který se po zahřátí 
dávky objeví, se vdechne do plic. Z alobalu se 
kouří podobně, jen je potřeba proužek dýmu za-
chytit do nějaké trubičky. Často se jako trubičky 
používají inzulínky, kterým se odřízne zobáček 
na nasazování jehly. Lepší je určitě použít širší 
stříkačku „dvojku“ nebo „pětku“. Mají větší prů-
měr a lépe proužek dýmu zachytí, takže nedo-
chází k takovým ztrátám.

Šňupnutím se nikdy nic nezkazí, ale řadě uži-
vatelů je to velice nepříjemné. Možná by mohli 
brát želatinovými kapslemi, do kterých se dávka 
nasype. Pokud se kapsle pořádně zapije vodou 
a dostane rovnou až do žaludku, nezpůsobí ob-
vyklé pálení žáhy z toho, jak se někde zasekla a 
rozpustila v jícnu. Žádný extra nájezd se určitě 
neodehraje, ale jako udržovací způsob to může 
docela dobře fungovat.

Dát žilám dovolenou nemusí být zas tak dramatické, jak si možná řada uživatelů představuje. Žíly si mo- hou odpočinout, i když 
berete nitrožilně každý den. Jde jen o to, jestli jste schopni střídat místa na rukou, případně jestli jste zruční i druhou rukou, 
která není dominantní, což u praváků bývá levačka a u leváků... pravačka. Zručnost lze pochopitelně natrénovat (odborníci 
doporučují například vyšívání...) a vděčné vám budou obě dvě.

 
  Pokud berete (jehlou) vícekrát

za den, zkuste nitrožilní aplikaci omezit  jenom 
na první (ranní) dávku. Užijete si nájezd 
a zbytek dne můžete testovat, co dokáže
(anebo nedokážě) třeba šňupání. 

Asi není překvapením, že nejvhodnější žíly k ni-
trožilní aplikaci jsou ty povrchové na předloktí, 
od zápěstí  k loketní jamce. Vhodné jsou také 
povrchové žíly, které jdou od loketní jamky po 
malíkové straně a jsou viditelné při pohledu 
na předloktí zespodu. Ideální je začínat s „pí-
cháním“ právě směrem od zápěstí – periferie, 
k lokti – k srdci. Přičemž zápěstí samotné je 
potřeba vynechat, neboť žíly jsou tam tenké, 
a také hrozí napíchnutí tepny. 

Postup vpichů od periferie směrem k srdci 
je vhodný zejména proto, že při případném 

kolapsu žíly, když přestane žíla dávat, lze 
najít vhodné místo ke vpichu po žíle blíže 
k srdci.  Bohužel řada nitrožilních uživate-
lů drog si na počátku své „jehelné“ karié-
ry vybere právě loketní jamku. Žíly si pak  
v tom místě a okolí rozpíchá, takže i když se 
jim podaří napíchnout a aspirovat krev v místě 
pod loketní jamkou, neprůchodná místa v lo-
ketní jamce a okolí dávku k srdci nepustí. Což 
se projevuje například tím, že při nástřelu sice 
lze natáhnout krev do stříkačky, ale vstříknu-
tá dávka jde ztuha, případně teče spolu s krví 
z místa vpichu ven po ruce. Podobně jako při 
aplikaci do zaškrcené žíly.

 
 
 

 
......
doporučujeme:

Jako pomůcka může sloužit například 
představa jakéhosi týdenního kalendáře. 
Znamená to vybrat si na předloktí pozor-
ně sedm různých míst a ty pravidelně po-
stupně dokola střídat. Samozřejmě, že lze 
denně střídat místa, i když už je jich méně 
než sedm. Přijdou sice na řadu častěji, ale  
i tak budou mít aspoň pár dní oddech. 

Pokud se podaří místa vpichu nalézt  
i na druhé ruce, může se množství míst  
k aplikaci rozšířit. Někdy jsou však žíly  
v tak zbědovaném stavu, že nezbývá nic 
jiného, než snížit počet vpichů, a nebo 
přejít na jiný způsob aplikace drog. Dá se 
dokonce obojí najednou, aby opouštění 
jehly tolik nebolelo.

ÚTERÝ

PONDĚLÍ

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

  REKTÁLN Í

  APL IKACE

    kOUŘEN Í

STŘEDA

Nechat žíly odpočinout a trochu regenerovat není určitě úplně od věci. Vyzkoušet si 
jiné způsoby aplikace drog také ne. Všechny neintravenózní alternativy mají jednu velice zásadní 
výhodu oproti aplikaci do žíly. Nezpůsobují jizvy, modřiny, krvácení, abscesy, flegmony a různé 
další infekce. Včetně eventuálního přenosu HIV či hepatitidy. Tam je přenos pravděpodobný pou-
ze tehdy, kdyby se někdo infekční šťoural v nose cizím šňupátkem. Přičemž nepředpokládám, že 
by si někdo chtěl od někoho půjčit stříkačku, která prošla konečníkem.

  kapsle

- TRMX - 
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Vyrážíte v okolí ještě do terénu, 
nebo si klienti zvykli chodit za vámi?
Okrem káčka v Pentagone, máme 
ešte stále terénny program výmeny 
striekačiek. Miesta, na ktoré chodíme, 
sú už rokmi overené a klienti vždy ve-
dia, kedy a kde nás môžu nájsť. Čo sa 
týka mapovania iných terénov, to te-
raz prebieha prostredníctvom našich 
komunitných dobrovoľníkov (ľudia z 
komunity, ktorí užívajú drogy), ktorí 
robia výmeny v lokalitách, kde my 
nepôsobíme a pre ľudí, ktorí za nami 
nechodia.

Jaká část klientů žije přímo v Penta-
goně? Dá se tu (začít) abstinovat?
Momentálne si túto štatistiku nevedi-
eme, ale v minulosti to bola okolo po-
lovica ľudí, ktorí chodili na výmenu do 
Pentagonu a aj žili priamo v tejto lo-
kalite. Býva tu aj veľa ľudí, ktorí drogy 
neužívajú, vždy závisí od sily motivácie 
konkrétneho človeka, ako veľmi chce 
prestať užívať. Samozrejme, v niek-
torých prípadoch je zmena prostredia 
pre úspešnú abstinenciu nevyhnutná.

Jak spolupracujete s komunitou? Co 
sousedi?
To, čo robíme pre celú komunitu Pen-
tagonu, sú pravidelné upratovania 
okolia, kedy práve ľudia, ktorí užíva-

jú drogy, spolu s nami čistia okolie a 
zbierajú pohodené injekčné striekač-
ky. Pre obyvateľov Pentagonu sme 
zorganizovali sériu okrúhlych stolov, 
kde sme sa snažili identifikovať hlav-
né problémy z ich pohľadu. Neskôr sa 
tohto ujal aj starosta mestskej časti.
Spolupracujeme aj priamo s mestskou 
časťou, vďaka ktorej v septembri roz-
biehame nový projekt Komunitných 

hliadok na Pentagone.

Vaše organizace pracuje také s žena-
mi v sexbyznysu. Jak moc jsou tyhle 
skupiny v Bratislavě propojené?
Je pravda, že väčšina ľudí, ktorí pracu-
jú v sexbiznise, sú zároveň aj injekč-
nými užívateľmi/kami drog. Avšak, 
máme aj klientky, ktoré neužívajú ži-
adne drogy. Ich nízky počet ale môže 
byť spôsobený aj tým, že momentálne   

z finančných dôvodov nemáme teré-
ny iba pre ľudí, ktorí pracujú v poulič-
nom sexbiznise. Služby jim nabízíme 
počas klasických výmen či už v teréne 
alebo v káčku. 

Když jsme chtěli Odyseus navštívit, 
překazil nám plány festival Pohoda, 
kam jste skoro všichni odjeli. Proč 
tam jezdíte, co tam děláte?
Na festival Pohoda Odyseus jazdí už 

od jeho začiatku. Jeden z našich pro-
gramov je program SEX/DROGY, v 
rámci ktorého chodíme na festivaly 
či iné hudobné akcie (napríklad Let it 
roll, Befree) poskytovať poradenstvo 
o bezpečnejšom užívaní a bezpečnej-
šom sexe. Návštevníci si môžu so se-
bou zobrať rôzne brožúrky či nálepky 
o jednotlivých drogách a v prípade 
realizovania návleku mužského alebo 

ženského kondómu odchádzajú aj s 
kondómami.

S čím se tam na vás lidé obracejí po-
kud jde o drogy? A.. jsou na Pohodě 
drogy?
Aj keď je Pohoda označovaná za 
takzvaný rodinný festival, drogy sa 
tam tiež užívajú. Najčastejšie sa tam 
užíva extáza, marihuana a kokaín. Ľu-
dia sa pýtajú napríklad čo je to bad 
trip, ako vyzerá predávkovanie a čo 
robiť. Špeciálne skupinu otázok tvo-
ria otázky na naše pracovníčky a ich 
skúsenosti s drogami od tých najzve-
davejších návštevníkov nášho stánku.

Odpovídala Dominika Jašeková

www.odyseus.org

odsúdených za prechovávanie. Polovi-
ca všetkých drogových trestných činov 
sa týkala marihuany.

Jak to ovlivňuje vaši činnost, resp. 
život vašich klientů? Má to uživatel 
drog v Česku jednodušší?
Čo sa týka zákonov – tak rozhodne 
áno. Neviem, aká je prax v Česku, ale 
mám info od doktora Okruhlicu, že v 
Česku je percentuálne počet odsúdení 

za prechovávanie oveľa vyšší než na 
Slovensku (aj v prípade, že sa berie do 
úvahy rozdiel v počte obyvateľov).

Loni dostal Odyseus za svoji práci 
cenu MOST, vaše programy ocenil 
prezident Andrej Kiska. Znamená to, 
že se blýská na lepší časy? Jak jsou 
podporovány programy HR?
Momentálne je situácia na Slovensku 
taká, že z pôvodných 6 občianskych 

združení, ktoré sa venovali harm redu-
ction, ostali už len 3 a aj tie sú všet-
ky na západnom Slovensku. Stredné 
a východné Slovensko sú úplne bez 
pokrytia terénnych výmen injekčných 
striekačiek. Od roku 2009 sa obnos 
obnos financií na protidrogové aktivity 
dokonca znížil, a to až o 65 %.
Ešte stále na Slovensku neexistuje in-
štitúcia, ktorá by bola povinná tieto 

služby financovať a tak aj naďalej po-
sledné tri organizácie nikdy nevedia, či 
prežijú aj ďalší rok.

Kamenné zařízení -  Centrum K2 - jste 
otevřeli v Bratislavě loni na podzim, 
přímo ve vyhlášeném Pentagoně ve 
Vrakuni. Tenhle bytový komplex mí-
val prý pověst městké žumpy, počes-
ku je to asi sociálně vyloučená lokali-
ta. Jak se tu káčku daří? 

Pentagon je známy svojou otvorenou 
drogovou scénou. Je tam časté uží-
vanie drog na ulici a aj vysoký výskyt 
užívateľov drog. A to je presne dôvod, 
prečo sme tam otvorili centrum. Na 
Pentagon sme raz týždenne chodili 
s dodávkou už od roku 2001, ale cí-
tili sme, že to nestačí. Teraz, keď tam 
máme centrum, môžeme tam byť pre 
klientov častejšie a aj dlhšie. Za 3,5 

hodiny nás klienti navštívia priemer-
ne 56 krát. O klientovy núdzu teda 
nemáme, jedine čo máme problém 
je s obyvateľmi Pentagonu, niektorí z 
nich by boli najradšej, keby sme tam 
vôbec neboli. Myslia si, že dôvod, pre-
čo tam problém s drogami je, sme my. 
Avšak, neuvedomujú si, že ľudia, ktorí  
užívajú drogy, sa tam vyskytovali už 
dávno pred nami a práve to bol dôvod, 
prečo sme tam začali chodiť. 

„Stále nevieme, 
či prežijeme 
ďalší rok.“

Jak se žije 
uživatelům drog

 na Slovensku?
Znáte bratislavský

Pentagon? 
Odyseus?

Je držení (malého množství) drog 
pro vlastní potřebu na Slovensku 
stále trestným činem? Pravidelně  
v Čechách čteme o tom, že přísné zá-
kony plánuje vláda změnit… 
Áno, bohužiaľ, držba drog pre vlastnú 
spotrebu ešte stále je trestným činom. 
Za množstvo na osobnú spotrebu sa 
označuje trojnásobok  jednorazovej 
dávky na použitie, a áno, človek si za 
to môže posedieť vo väzení.

Jak často jsou skutečně ukládány 
tresty odnětí svobody?
Ak u človeka nájde polícia drogy, ktoré 
zodpovedajú trojnásobku jednorazo-
vej dávky na použitie – človek si môže 
posedieť vo väzení až 3 roky. Pri množ-
stve, ktoré presahuje desaťnásobok 
jednorazovej dávky na použitie, je 
to už 5 rokov. Posledné oficálne dáta 
máme z roku 2015, kedy bolo na Slo-
vensku zadržaných 1466 osôb za dro-
gové trestné činy, z čoho bolo 969 od-
súdených – z toho skoro polovica bolo 

„Pentagon znám, 
káčko je tam fajn. 
Akorát NIKDY
NEVÍŠ, jestli budou 
mít peníze, někdy 
jsi rád, že dostaneš 
stříkačky  
a vodu“

Zkušenost klientky z Čech
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Pouze jedno město u nás je terčem tolika 
vtipů a zároveň opředeno mýtem drsných 
lidí žijících v drsném kraji. Do Bruntálu 
jsem se nevydal náhodou, narodil jsem 
se tam, a ačkoliv pracuji mnoho let v Pra-
ze, zajímalo mě, jak vypadá práce kolegů  
z terénu v mém rodném městě.

Do Bruntálu jsem zavítal uprostřed léta, 
během jednoho z těch tropických dnů 

jsem navštívil kancelář organizace OPEN 
HOUSE, progresivní místní neziskové orga-
nizace, která v náročném prostředí posky-
tuje rozmanité sociální služby a programy 
dětem, mládeži i dospělým, kteří se ocitli 
v obtížné životní situaci. V průběhu celé-
ho roku využije jejich terénního programu 
více než 130 uživatelů návykových látek 
a vymění více než 12 000 injekčních stří-

kaček. Ve dveřích mě uvítala usměvavá 
Naďa, místní teréňačka. Do práce nastou-
pila teprve před několika měsíci a je vidět, 
že je nadšená. „Před tím jsem pracovala ve 

fabrice, teď má moje práce smysl“, říká. Po 
chvíli se dostáváme na téma bruntálských 
klientů, očekávám drsné příběhy, které bu-
dou výzvou pro ty z Václaváku, ale Naďa 
mě překvapila „Všichni pracují. Jako zední-
cí nebo pracují v lese. Snaží se.“  Dokonce  
jsou zvyklí plánovat své výdaje: „Když do-
stanou výplatu, rozdělí si ji na hromádky. 
Nájem, jídlo, drogy, alimenty. Fungují.“ Mé 

představy o drsných bruntálských klien-
tech byly rozbořeny. 

Zajímalo mě taky, jak jsou na tom místní 
klienti zdravotně,  bruntálské žáby mají prý 
zuby, ale ty na pražské scéně zas tak často 
k vidění nejsou. Bruntálští kolegové klienty 
pravidelně testují na přenosné nemoci a  
v tuto chvíli nemají potvrzený výskyt žlou-
tenky typu C mezi klienty, dokonce ani 

tak obvyklé abscesy a jiné zdravotní komp-
likace se místním uživatelům vyhýbají. Re-
spekt. Musím uznat, že to svědčí nejenom  
o práci místního programu, ale i odpověd-
nosti klientů.

Naďa mi vysvětluje, že běžná praxe je nesdí-
let stříkačky, nepohazovat je po zemi a pra-
videlně je měnit s teréňáky. „Tak nějak se to 

naučili všichni, neumím si představit, že bych 
našla pohozenou buchnu na zemi,“ dodává. 
Každý klient dostává pravidelně balíček, ve 
kterém je dvacet inzulínek, voda, konzolíny 
a malý kontejner na použité buchny. 

Situace samozřejmě není jenom tak pozitiv-
ní, jak to vypadá na první pohled. Naďa zmi-
ňuje, jak jsou uživatelé  diskriminování, v ne-
mocnici je pořád část personálu označuje za 

„fetky“ a na úřad musí jít často v doprovodu 
teréňáka, aby dosáhli na svá práva a nebyli 
odbyti. To je bohužel stejné všude.

Využívám toho, že je Naďa v terénu jen pár 
měsíců a ptám se, co ji nejvíc na této práci 
překvapilo. Při nástupu měla trochu obavy  
a strach. Její představa o uživatelích drog 
byla formována z televize, myslela si, že 

jsou „zlí a agresivní“, ale mile ji překvapili.  
„Jsou to stejní lidé jako my všichni, jen s tím 
rozdílem, že berou. Jsou úplně normální.“ 

Musím říct, že se mi to moc dobře poslou-
chalo. Odcházel jsem s pocitem, že drsní 
bruntálští uživatelé nejsou opuštění, mají 
tady dobrého parťáka a hlavně berou bez-
pečně.

Bruntál. Město s pověstí drsných lidí 
a výskytu zubatých žab. Jak vypadá 

práce teréňáků v drsném kraji? 
Jsou jejich klienti stejně zubatí jako 

bruntálské žáby? 

- Jirka - 

„Neumím si představit, 
že bych našla na zemi  

pohozenou buchnu.“
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Tyto recepty mívají obvykle psychiatři nebo lékaři léčící bolesti. 
Nicméně pro substituci si zřejmě nikdo do centra léčby bolesti 
nepůjde, neboť tamní lékaři závislost obvykle léčit neumí. Teo-
reticky může substituci předepsat téměř každý lékař. Její výdej 
je však zatížen velkou administrativou, a pouhý praktik často  
k výdeji opioidů není vybaven. Také nebývá obvykle vzdělán  
v oboru závislostí.  Nejspolehlivější cesta k substituci buprenor-
finem proto vede právě přes specializovaná lékařská pracoviště 
– psychiatrie nebo substituční centra. 

JAKÉ LÉKY TO VLASTNĚ JSOU A KOLIK STOJÍ?
V běžných psychiatrických ordinacích spíše narazíme na pře-
depisování celých balení, které si pacient za úplatu vyzvedne v 
lékárně. Některá substituční centra nabízejí denní výdej jednotli-
vých dávek. Peníze v tom hrají zásadní roli, protože buprenorfin 
není nijak hrazen pojišťovnou, a pacient si tablety musí zaplatit. 
V současnosti existuje několik generických léčiv obsahujících 
buprenorfin. Kromě nejznámějšího Subutexu vám může být pře-
depsán Suboxone, Addnok, Ravata či Buprenorfin alkaloid. Jde 

vždy o sublingvální tablety (rozpouštějí se pod jazykem).  Cena 
balení sedmi tablet obsahujících 8 mg buprenorfinu se pohybu-
je mezi 1.300 až 1.500 Kč. Konečná cena závisí na konkrétní lé-
kárně. Tablety konkrétní značky se vizuálně liší, obsahují však 
v zásadě totožné složení plnidel. Účinnou látku v inzerovaném 
množství obsahují všechny.

A SUBOXONE?
Preparát Suboxone obashuje kromě buprenorfinu také  naloxon, 
který snižuje riziko užití tablety injekčním způsobem, a oproti 
ostatním léčivům také vychází výrazně levněji. Suboxone stojí 
zhruba 460 Kč, a pokud se pacient dostane do programu, který 
je hrazen pojišťovnou (to zjistíte na dotaz v ambulanci), doplácí 
pouze 58 Kč za celé balení. Tento lék lze jistě doporučit zejména 
finančně hůře zajištěným pacientům, a také těm, kteří to s opuš-
těním jehly myslí opravdu vážně.

V Česku si můžete na opioidovou závislost pořídit hned několik preparátů obsahující buprenorfin. Pro substituci 

je určena POUZE FORMA TABLET, ačkoli lze narazit třeba i na náplasti, které tuto látku obsahují. Tyto jsou však 

určeny výhradně k léčbě bolesti. Ikdyž by je teoreticky šlo také použít, lékař je jako substituci předepsat nemůže.

OPIÁT NEBO OPIOID? 
Jako opiáty bývaly označovány zejména alkaloidy obsaže-
né ve šťávě z makovic – v opiu. Nejznámější jsou morfin a 
kodein. Působí tlumivě na nervový systém a mají velice silné 
protibolestivé účinky. Látek s podobnou strukturou i účinky 
je mnoho – například buprenorfin, metadon, heroin, fen-
tanyl a desítky dalších zejména syntetických látek, které se 
však v makovicích nenacházejí. Proto se zavedl pro všechny 
látky tohoto typu souhrnný název opioidy.

BEZPEČNÁ SUBSTITUCE BUPRENORFINEM 
Tato látka má oproti ostatním opioidům velkou výhodu. 
Pokud není kombinována s jinými tlumivými látkami 
(například ostatními opioidy, alkoholem, benzodiazepiny), 
nelze se s ní předávkovat. Po požití zhruba 24 mg buprenor-
finu se jeho účinek omezí. Jde o takzvaný stropový efekt.

BUPRENORFIN  –  nejrozšířenější substituce opioidů

- TRMX - 

KDE SE TO DÁ SEHNAT?
Samozřejmě jsou to všechno léčiva výhradně na lékařský předpis, 
a to ještě ke všemu na ten takzvaně „opiátový“. Tedy recept, který 
je označen modrým pruhem. Tyto recepty však nemá každý lékař, 
neboť jeho vlastnictví musí být podepřeno takzvanou „opiátovou 
knihou“, do které se píše výdej i sebemenšího množství opioidů. 
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- Hana - 

Od září 2018 3x TÝDNĚ
PONDĚLÍ  14.00 – 18.00

STŘEDA  14.00 – 18.00
PÁTEK  14.00 – 18.00

Kromě stálé výměny stříkaček nabízíme 
- po telefonické domluvě - také větší 
výměnu na místě.
Po telefonu si můžete dohodnout i přesné 
místo a čas setkání, a to i tehdy, když 
nemáte žádnou stříkačku na výměnu. 
Anebo když si chcete domluvit individuál-
ní poradenství.

K dispozici máme zdarma (oproti pro-
gramu v centru) nasazovací Sterifiltry, 
rozdělávačky Stericup.
Pro lidi, co si drogy nepíchají, máme 
šňupátka!
Seženete nás v uvedených dnech na  
telefonu 774 002 235

Novinka! 
AŽ DO ODVOLÁNÍ

 OŠETŘUJEME U SANITKY
TAKÉ UTRŽENÉ MENISKY.

SANITKA 
TP SANANIM

TERÉN NA PRAZE 13 
V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK

16.00 – 19.00

Kromě výměny testujeme na HIV, 
hepatitidu C a B a syfilis. Měříme tlak, 
hladinu krevního cukru, ale také aktuální 
hladinu alkoholu digitálním alkotestem.

POZOR

Kde? Parkoviště mezi hotelem Esplanade a Státní operou, mezi Hlavním nádražím  
a Václavským náměstím v Praze. Nemůžete nás najít? Volejte 603 209 948

22 23

ZAČÁTKY - Bob, celým jménem Robert Nesta Marley, se narodil 6. února 
1945 v městečku Saint Ann Paris na třetím největším karibském ostrově jmé-
nem Jamajka. Jeho otcem byl bílý důstojník britské armády Sinclaire Marley, 
který ale záhy po narození svého 
syna zjistil, že nutně potřebuje  
z Jamajky odjet vyřídit něco dů-
ležitého a už se nikdy zpátky ne-
vrátil. Příměs „bílé krve“ Bobovi 
komplikovala dětství, proto se 
jeho matka zhruba v jeho 10 le-
tech rozhodla přestěhovat do 
hlavního města Kingston, kde 
Robert vyrůstal v ghettu zvaném 
Trench Town. Tam se Bob poprvé 
setkal jak s hudbou stylu reggae 
nebo ska, tak konopím. Prvního 
jointa si dal v 11 letech, jak sám 
uvedl. Kolem něj hulili všichni, 
bylo to normální.

KARIÉRA - Kromě hulení se 
Bob věnoval naplno i hudbě a 
právě v Trench Townu našel svoje 
první spoluhráče, s nimiž založil kapelu Teenagers a natočil první singl Judge 
not. Bylo mu teprve 16 let, kdy poprvé stanul na prkna jako profesionální 
zpěvák. Teenagers pak poměrně rychle vyměnil za další skupinu – Wailers. 
S tou se mu podařilo podepsat smlouvu s prestižním vydavatelstvím Island, 
díky němuž vydávají Wailers několik úspěšných singlů již plně ve stylu zva-
ném reggae. Píše se rok 1966. V tom stejném roce Bob potkává zpěvačku 
Ritu Anderson, svoji femme fatale. Místo svatební cesty se rozhodnou odjet 
do USA, ale po roce žití tam zjišťují, že ve Státech nejsou šťastní a vracejí se 
na Jamajku. O pár let později on i celý zbytek kapely přejímá rastafariánskou 

víru. A nastává bod zlomu. Rastafariánská víra, doprovázená kouřením ma-
rihuany, se přímo prolíná do písní skupiny Wailers. Tyto písně postupně do-
sahují celosvětového významu - rastafariánství je totiž pokračováním životní 

cesty mnoha hipíků ze šedesátých 
let. Díky tomu se rychle šíří celou 
západní kulturou. V roce 1974 se 
mění obsazení kapely a také název 
na Bob Marley & Wailers. První hit 
na sebe nenechá dlouho čekat a 
jde o hit, jakých světová pop music 
mnoho nepamatuje. No Woman, 
No Cry se rázem stala jednou z nej-
hranějších skladeb na světě a zů-
stalo jí to do současnosti. 

… A TAK ODCHÁZÍ BŮH
Bob Marley koncertuje všude po 
světě, užívá si úspěchu. V New 
Yorku vyprodává věhlasnou Madi-
son Square Garden. Jenomže pak,  
v roce 1978, se zraní při fotbale, 
díky čemuž se u lékaře zjistí, že  
v jeho těle probíhá rakovinové bu-

jení. Rakovina kůže, zřejmě geny po otci. Jako správný rastafarián odmítá léč-
bu, protože by to byl zásah do jeho těla, což jeho víra neumožňuje. Zkouší se 
vyléčit kouřením marihuany… to ovšem nezabírá. 11. května 1981 v nemoc-
nici v Miami umírá celosvětová hudební ikona a průkopník reggae hudby. 
Jeho život, který ho tolik bavil a tolik proslavil, se mu stal zkázou. Velkolepé 
rozloučení se odehrává v hlavním městě Jamajky, odkud jsou jeho ostatky 
převezeny do rodného městečka a uloženy v kopci Nine Miles. Z Marleyho 
hrobu se záhy stává poutní místo pro všechny, kteří věří v sociální smír a 
harmonii, v lásku a v život bez násilí.

BOB
Marley

Bob Marley, reggae, rastafariánství, marihuana. Termíny spjaté k sobě tak moc, že je snad ani nelze oddělit. Někdo  
dokonce považuje Marleyho za samotného zakladatele hudebního stylu reggae. Rastafariánský polobůh se rozhodně 
zasloužil o celkový rozvoj a popularizaci této hudby. A jednu z hlavních rolí v tom celém hrála Kay (= marihuana)…

NÁJEZDY 
PRO HVĚZDY
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Pole 
už jsou 
holá...

Relativně v centru sedám na autobus a vydávám se do míst, která jsou 
v Bratislavě nechvalně známá – Petržalka Kopčany. Už cestou od auto-
busu ke káčku na mě padají z oken paneláků odpadky. Dojdu na místo 
a dle instrukcí z druhého káčka v Pentagonu čekám na červené světýl-
ko, které se má na znamení otevření rozsvítit nad vstupními dveřmi. 
Sedám si na schody trafačky a pohledem hypnotizuji to ono světlo. 

Po rozsvícení jdu a stejně jako klientka přede mnou ťukám na dveře. 
Ve vteřině je mi otevřeno a vlídně mě vítá místní pracovnice. Sedám si 
k jedinému stolu, který tam pro klienty s pár židlemi je, a nechávám si 
vyprávět, jak to u nich funguje.
Takže ve výčtu, pro klienty zde mají: výměnu (inzulínky, vody, fil-
try, konzolíny, kondomy, náplasti a podle finančních možností i něco  
navíc), pitný režim (šťáva, káva i čaj zdarma), nouzový šatník, základní 

ošetření a možnost poradenství. Toaletu 
nebo sprchu byste zde hledali marně. 

Krátce s nimi probírám srovnání na-
bídky našich pražských a jejich služeb 
a docházíme k závěru, že vzhledem  
k ne příliš vlídné slovenské protidrogové 
politice to mají se sháněním - nejen - fi-
nancí daleko složitější, a tak i nabídka slu-
žeb je v menším rozsahu než u nás. 

Na cestu si ještě beru časopis Na cestě, který je společně s místním 
časopisem Intoxi podobný naší Dekontaminaci. 

„Přeju všem lidem, ať najdou svou ži-
votní cestu, na které budou spokojení 
a která je bude naplňovat. Pro ty, kteří  
momentálně bloudí, nebo se ztratil i – 
jsme tu pro vás!“

Tentokrát nám odpovídal Honza 
Zahradník z kroměřížského Káčka.

Jak ses dostal k práci se závislými lidmi?
No, ve svém okolí jsem měl pár lidí, kteří se  
s drogami potýkali, a vzhledem k tomu, že 
to bylo v roce 1999, kdy služby pro uživatele 
drog moc neexistovaly, a pokud ano, tak fun-
govaly „jinak“, řekl jsem si, že chci pomáhat 
tak, aby to mělo smysl. 

Máš nějaké vlastní zkušenosti s droga-
mi?
Kdysi dávno v předaleké galaxii, pouze Epizo-
da, s drogou s nižší Mírou rizika. Ale myslím, 
že bez nich je to mnohem lepší. 

Jak vypadá tvůj ideální pracovní den?
Ráno potrápit studenty, pak nějaká ta psy-
cho konzultace, odpoledne zachraňovat lidské 
duše, případně alespoň trochu ochránit lidská 
těla před újmou z drog, prostě žádný stere-
otyp.  

Máš rodinu, ženu či muže, děti, psa nebo 
jiné domácí zvířátko?
Téměř všechno, něco z toho i vícekrát. Tedy, 
týká se zvířat :-)

Co děláš, když si chceš odpočinout, re-
laxovat? 
O těchhle aktivitách jsem už slyšel a jednou 
bych  je chtěl taky vyzkoušet. Ale rád proje-
du kolo Stříbrná sršeň, poslechnu si muziku,  
navštívím nová místa. 

Co tě spolehlivě naštve, a jak se s tím 
vyrovnáváš?
Nespravedlnost, když se někdo povyšuje na 
slabšího, když někdo ubližuje zvířatům nebo 
lidem. Jak se s tím vyrovnávám? Snažím se  
s tím něco dělat, někdy si připomenu Gándího  
– „Oko za oko a svět zůstane slepý“, někdy to 
musím vydýchat.

Věříš, že po smrti něco je?
Určitě. Já sám jsem tu popáté. 

Bez jakého jídla by sis nedovedl před-
stavit svůj jídelníček?
Pokud je to pozvání, rád přijímám a těším se. 
Jen prosím bez masa. 

Se kterým literárním, divadelním či fil-
movým hrdinou se nejvíce identifikuješ?
Podle dne, denní doby a okolností. Švejk, Ter-
minátor, Hurvínek, Všeználek, Víťa Jakoubek, 
Mistr Yoda a spousta dalších, na které jsem 
zapomněl, nebo je ještě neznám.   

Zásadní kniha, kapela a film? Nebo spi-
sovatel, muzikant, režisér?
Jsem otevřený všemu a ze všeho se snažím si 
něco vzít. Když takhle mluvím, nenápadně tím 
maskuji špatnou paměť na jména.

Máš nějaké životní krédo? 
Žít a nechat žít.

Víte, 
KDO 
vám 
mění?

když se rozsvítí červená

- Jana -

klientka na návštěvě V KOPČANECH
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KC SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 283 872 186, 
605 240 501, So–Po 
13–20, Út–Pá 9–20

KC DROP IN
Karolíny Světlé 18,
Praha 1, tel.: 222 221 
431, Po–Čt 9–17.30,  
Pá 9–16

KC STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5
tel.: 257 217 871,
605 319 926 
Po, St-Pá 10–18 
Út 13–18 

KC PODANÉ RUCE BRNO
Vídeňská 3, tel.: 543 249 
343, 775 889 919, Po–Pá 
10–16, první středy 
v měsíci zavřeno

KC DROM BRNO
Bratislavská 227/41

KC JIHLAVA
U Větrníku 862/17
tel.: 736 523 675,
Po–Pá 9–17

KC ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16
tel.: 387 201 738
Po, St, Pá 10–18,  
Út, St 8–16

KC HRADEC KRÁLOVÉ
Říční 1252/3A,  
tel.: 495 513 977
Po–Pá 9–18

KC KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 727 954 163,
773 140 022 
Po–Pá 7.30-12 a 13-16

KC PARDUBICE
Češkova 2701, tel.:
734 316 539
Po–Pá 9–18 

KC LIBEREC
Rumunská 5/A
tel.: 482 713 002,
775 624 246
Po–Pá 8–12, 
12.30–16.30

KC OLOMOUC
Sokolská 48
tel.: 774 991 625,
585 220 034
Po, Út, Čt 9–17,
St 9–18, Pá 9–12

KC OSTRAVA
Zengrova 69,  
Vítkovice
tel.: 595 627 005,  
602 670 789 
Po–Pá 9–16

KC CPPT PLZEŇ
Havířská 11
tel.: 377 421 374,, 
731 522 288
Po, St, Pá 9.30–18, 
Út 10 -18

KC POINT 14 PLZEŇ
Husova 14
tel.: 377 235 526
Po–Pá 8–16

KC ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 13/47
tel.: 475 211 483,  
475 210 626
Po–Čt 8–18, Pá 8–16

KC ZLÍN
Gahurova 1563/5
tel.: 774 256 540,
Po, St 8.30–12 a 13-18; 
Út, Čt, Pá 8.30–12 
a 13-16

Kontaktní centra v krajských městech
Výměna i poradenství u terénních pracovníků či 
v kontaktních centrech je možná v řadě měst na 
celém území ČR. Kontakty na lokální terény a KC 
najdete na www.drogy-info.cz v Mapě pomoci.

 Terénní 
programy 

v Praze

K-centra  
ve Středních 

Čechách

KC MLADÁ 
BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 724 290 697
Po- Pá 10–17  

KC KOLÍN
Zahradní 17
tel.: 777 847 071
Po–Pá 9–18

KC BENEŠOV
Nová Pražská 399
tel.: 603 478 707
Po, St, Pá 8–16.30

KC PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po, St, Pá 9–17

TP SANANIM
Po, St, Pá 14–18: Sanitka, 
Hlavní nádraží
Út, Čt 14–19: centrum
tel.: 603 209 948
Út, Čt 15–20: P2 a P13
tel.: 774 002 235

TP NO BIOHAZARD 
PROGRESSIVE
Po 9.30–14, Út 11–15.30,
St, So, Ne 15–19.30
Čt 16–20.30 
Praha 1, 2, 5, 7, 8
tel.: 722 068 007
Praha 4, 11, 14
tel.: 722 068 144

STREETWORK DROP IN
Po–Pá 12–17: centrum, 
Praha 3,4, 6, 8, 9, 10, 12, 
Libuš;  Po, St, Čt 21–23:  
centrum, P3;  So, Ne 
14–16: centrum 
tel.: 731 315 214

K2 v nebi
V americkém městě New Heaven (Nové nebe) v Connecticutu se 
téměř stovka lidí předávkovala syntetickou drogou K2. „Lidé na uli-
ci prostě odpadávali, bylo to děsivé,“ popsal médiím očitý svědek. K 
události došlo v polovině srpna, během tří dnů se příznaky objevily 
u více než 90 lidí. Ztráceli vědomí, zvraceli, několik bylo  
v kritickém stavu. Tamní policie zatím zadržela tři podezřelé osoby 
a vydala varování, aby si nebezpečnou látku (jako K2 se označuje 
syntetická marihuana) v lokalitě nikdo nekupoval, záchranáři měli 
pohotovost po celý den.

Česko má novou protidrogovou koordinátorku,  
v srpnu nahradila Jindřicha Vobořila ve funkci Jarmila Vedralová. 
Její jmenování provázela vlna kritiky jak od samotného Vobořila 
(ten den jmenování označil za černý den protidrogové politiky  
v Česku), tak některých odborníků.

Heroin v Norsku
Norsko bude testovat bezplatné podávání heroinu těžkým narko-
manům. Zkušební projekt pro 400 osob by měl začít nejdříve v roce 
2020. Vláda si od kroku slibuje hlavně zlepšení životních podmínek 
drogami nejvíce zasažených lidí. Norsko patří mezi evropské země  
s nejvyšším počtem obětí předávkování drogami - v roce 2015 to 
bylo 81 úmrtí na milion obyvatel.

1,5 miliónu za její hlavu
Těžko asi najdete v Kolumbii psa, který by měl větší cenu než fenka ně-
meckého ovčáka jménem Sombra (Stín). Radost to ale jejím páníčkům 
nedělá. Sombra totiž slouží coby policejní pes a její cenu určil kolum-
bijský drogový kartel Urabeños, který na její hlavu vypsal odměnu 200 
miliónů kolumbijských pesos (asi 1,5 miliónu korun). Během života 
Sombra vyčenichala více než deset tun drogy a přispěla k zatčení 245 
lidí. Sombra i její psovod dostali policejní ochranu.

    
    Desítky kilogramů marihuany, extáze i samopal. Celníci zadrželi na jihu Moravy 11 prodejců drog 

- MUŽ SE ROK UKRÝVAL PŘED VĚZENÍM. PŘED POLICIÍ CHTĚL UJET NA KOLE - Z detoxikačního 
centra ve Vietnamu uteklo 200 narkomanů vyzbrojených noži - V HOŘÍCÍM BYTĚ BYLA VARNA PERVITINU, 

VÝROBCE SE POLICII SCHOVAL ZA SKŘÍNÍ - Muž, co zemřel na akci High Jump, byl opilý a zdrogovaný.  
Pořadatele neposlouchal - Bral jsem i pět gramů drogy denně. Teď žiji řádně, vypráví pervitinový král 
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